
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๗ (๔๐)/๒๕๖๓ 

                                วันพุธ ที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                จํานวน     ๒๖  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   ปริยวชิญภักดี        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. อาจารย ดร.กฤษดา   ตั้งชวาล               ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๑๑. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช              คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 

๑๓. อาจารยกรกรต         เจริญผล              (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        กรรมการ 
๑๔. อาจารยเผา             อนันจิ๋ว               (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน      สขุแสงอราม         คณบดีคณะวทิยาการจัดการ                      กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร.ณัฐกานต  ภาคพรต             (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร                      กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.พูนศิริ            ทิพยเนตร            คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        กรรมการ 
๑๘. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                   กรรมการ 
๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                         กรรมการ  

๒๐. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา                ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ              กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                   กรรมการ 

๒๒. อาจารยปยวรรณ        คุสนิธุ                ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                   กรรมการ 

๒๓. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                       กรรมการ 

๒๔. อาจารยภาคย          พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ                        กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๕. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                       กรรมการ     

๒๖. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๕   คน 
  

๑. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                ติดประชุม 

๒. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                - 

๓. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     - 

๔. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร              ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ               - 

๕. อาจารยกฤษฎา          สุริยวงศ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา   -  

                    

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๕   คน 

๑. นางภควัน                  จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายกิตติภพ                รักษาราษฎร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร              อมรจุติ            รกัษาการในตาํแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางอัญธิกา                 ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๕. นายอํานาจ                 อนันพิทักษ       รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ      

๖. นายชาญยุทธ               อรุณสวัสดิ์        รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน    

๗. นางสถาพร                 บุญหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๘. นางสาวสีนวล              ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๙. นางชุติมา               แฉงฉายา         นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นายฤทธี                   ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๑. นายสุนทร                 ชูเสนผม          นักวิชาการคอมพิวเตอร       

๑๒.นางสาวอาภรณ           สุนทรวัฒน       นักวิชาการคอมพิวเตอร     

๑๓. นายเจษฏาภรณ          พะณะงาม        นักวิชาการคอมพิวเตอร     

๑๔. อาจารยปองพล           รักการงาน       รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย ฯ 
๑๕. อาจารย ดร.วรรณวิภา   มัธยมนันท       รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย ฯ 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                       ๑.๑  การทําบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ จัดสรางพระสมเด็จองคปฐม            

 โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เปนประธานการจัดงาน 
 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี   

เปนประธานการจัดงานทําบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล  จัดสรางพระสมเด็จองคปฐม “พระพุทธเมตตา”                 

ในวันท่ี  4 ตุลาคม  พ.ศ.2563  ณ วัดเทพประทาน ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ในการนี้  
จึงขอความรวมมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมเปนเจาภาพงานบําบุญทอดกฐิน
สามัคคี ในครั้งนี้ 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                    ๑.๒  ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  มีผลกระทบเปนวงกวางในทุกระบบ  ซ่ีงมหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบดังกลาวดวย                  

ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน  การเตรียมความพรอมของนักศึกษา การจัดโครงการแผนงานของผูบริหาร                  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขปญหาในทุกประเด็นอยางเปนระบบ 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     ๑.๓  การวางแผนออกฝกงานของนักศึกษา   

                             ตามท่ี พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไดมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2563  ไดใหแนวคิดในประเด็นการฝกงานของนักศึกษา ควรใหนักศึกษาไดเรียนรูตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย จึงควรมีการวางแผนลวงหนาเรื่องการออก
ฝกงาน  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเตรียมความพรอม ดานการเดินทาง และสถานท่ีพักอาศัย 
                            ในสวนของนักศึกษาฝกสอนสายครู  คณะครุศาสตร  ตองมีการทํา Master Plan  ตั้งแต 
นักศึกษาปท่ี ๑-๕  และแจงใหนักศึกษาไดทราบ  สวนการขอใบประกอบวิชาชีพนั้น  ตองมีการวางระบบ                 
ใหชัดเจน  โดยใหครูพ่ีเลี้ยง ครูนิเทศก สงคะแนนใหเสร็จทันกําหนด  เพ่ือมหาวิทยาลัยสงขอมูลท่ีครบถวนไปยัง
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ท้ังนี้ ขอใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมขอมูลนักศึกษาตกคาง 
ท่ีไมสามารถเรียนจนจบการศึกษาไดนั้น   และใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ รวมกันแกไขปญหาและหาทางออก
ใหกับนักศึกษา 
                   

                            มติท่ีประชุม   มอบคณะครุศาสตร  และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ดําเนินการ 
 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการ ไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๖ (๓๙)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๑)  
 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖ (๓๙)/๒๕๖๓  โดยมีการแกไข ดังนี้ 

  

หนาท่ี ตําแหนงขอความ ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข 
 

   ๖ 
 

 บรรทัดท่ี  ๕ 
 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 

 ๑๕  บรรทัดท่ี  ๕ 

 บรรทัดท่ี ๑๘ 
 

อาจารย ดร.สรรเสริฐ เลาหสถิตย อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย 

๑๖  บรรทัดท่ี  ๕ 

 

รศ.บัญญัติ   ศิริธนาวงศ รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ 

๑๙  บรรทัดท่ี  ๒๑ 

 

รูปถายของการจัดการสอน แคปเจอรหนาจอ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

 

                 ๓.๑  การตั้งช่ือหองประชุมอาคารวิทยาภิรมย  

                              นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/2563  เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 2563 

มอบหมาย ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  เสนอตั้งชื่อหองประชุม (ท่ีทําการปรับปรุงใหม) ณ อาคารวิทยาภิรมย บัดนี้  
ไดมีการ (ราง) ชื่อหองประชุม โดยแบงเปน ๔  กลุม   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
                             กลุม  ๑   ไดแก   เพชรน้ําเอก     เพชรน้ํางาม    เพชรน้ําเพชร 
                             กลุม  ๒   ไดแก   เขาวัง            เขาหลวง        เขาบันไดอิฐ 
                             กลุม  3   ไดแก   ทองหยิบ        ทองหยอด       ทองเอก 



๕ 

 

 

                             กลุม  4   ไดแก   น้ําตาลเพชร    แมน้ําเพชร      ชมพูเพชร   
                             กลุม  5   ไดแก   ราชภัฏสภา   เทิดหลาจักรีวงศ   เพชรดํารงภักดี  พริบพรีศรีแผนดิน 
 

                             ในการนี้  จึงขอความคิดเห็นจากท่ีประขุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  พิจารณาเลือก
ชื่อหองประชุม 

                          มติท่ีประชุม  เลือกช่ือหองประชุม  จากกลุม ๕ 
 

                        ๓.๒  รายงานความกาวหนาโครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙ )  
 

                       ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการจางงาน
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดทําการจางงาน  จํานวน  43 คน  ขณะนี้ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลครัวเรือน
ระดับชุมชนเปาหมาย และขอมูลระดับตําบล  ใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงจะมีการนําเสนอขอมูลจากนักศึกษา ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.2563  ตั้งแตเวลา 
9.00 น. เปนตนไป   ณ  หองโกวิทยตอวงศ   จึงขอเชิญผูบริหารรวมฟงการนําเสนอขอมูลของนักศึกษา                  

 
                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   
  

                        ๓.๓  การตรวจสอบสถานะของนักศึกษา 

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหม โดย

นักศึกษามีการยืนยันสิทธิ์ เพ่ือชําระคาลงทะเบียน แตเอกสารยังสงมาไมครบถวน ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการฯ            

จึงตองมีการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาใหม วาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิมจริงหรือไม และใบแสดงผล

การศึกษา เกรดออกครบถวนหรือไม เพ่ือไมใหเกิดปญหาในภายหลัง  ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการ จึงตองแจง   

ไปยังนักศึกษาใหมเพ่ือใหสงเอกสารใหครบถวน และแจงไปยังโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

                                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา กรณีการรับรายงานตัวของนักศึกษาใหม  สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการตรวจสอบคุณวุฒิ

ในเบื้องตน  และจะไมออกเลขรหัสใหกับนักศึกษาท่ีเอกสารไมครบถวน   
 

                              มติท่ีประชุม  มอบหมาย  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบสถานะ

และวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม ใหรอบคอบและถูกตอง   
 

                     ๓.4   รายงานความกาวหนาสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี AIC                                                                                                                                                                                       

                                รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม                 
ใหทราบวา  ดวยศูนยความเปนเลิศ AIC เกลือทะเลไทย  ไดจัดอบรมแนวปฏิบัติและมาตรฐานเกลือทะเล  และ                 
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จะรวมกันดําเนินการเพ่ือยกระดับนาเกลือใหเปนมรดกโลก  ซ่ึงขณะนี้ไดมีการประสานงานเพ่ือเขาดูพ้ืนท่ี                 
ในจังหวัดเพชรบุรี   
                              ศูนยความเปนเลิศเกษตรอินทรีย  รวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
จะเสนอโครงการใหมีการจัดสรางโรงเรือนเกษตรอินทรีย จํานวน 16 โรงเรือน ใน ๘ อําเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี 
ซ่ึงไดมีการบรรจุโครงการไวในแผนงบประมาณ ป 2564 

                               ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ขณะนี้โครงการพ้ืนฐานไดดําเนินการเกือบเสร็จเรียบรอยแลว  และมีผลผลิตทางการเกษตร เริ่มนําออกมาจัด

จําหนายบางแลว  โดยจะมีการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายใหมากข้ึนตอไป 
 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๓.5  รายงานความกาวหนาในการพัฒนา PBRU CONNECT APPLICATION 
                           อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา 
จากท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรวมพัฒนา mobile application สําหรับนักศึกษา 
บุคลากรและผูเยี่ยมชม ชื่อ PBRU CONNECT  
                                 นายสุนทร  ชูเสนผม  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา
ปจจุบันแอพพลิเคชั่น PBRU CONNECT สามารถดาวนโหลดและทดลองใชงาน โดยกระบวนการพัฒนาอยู
ระหวางข้ันตอนการทดสอบการใชงานแอปพลิเคชันเสมือนจริง ตามข้ันตอนการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
1. ข้ันตอนการวิเคราะห  
2. ข้ันตอนการออกแบบ (User Interface (UI), User experience (UX)) 
3. ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4. ข้ันตอนการทดสอบระบบ 
5. ข้ันตอนการเผยแพรแอปพลิเคชัน 

 

ข้ันตอนการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน PBRU CONNECT 
1. เขา App Store สําหรับระบบ iOS หรือ Play Store สําหรับ Android 
2. พิมพ PBRU CONNECT ในชองคนหา 
3. ทําการกดดาวนโหลด และ รอการติดตั้ง 
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4. เสร็จสิ้น สามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันไดทันที 
QR Code สําหรับการดาวนโหลด  
 

  

 

รอทาง APP STORE 
รับรอง Application 

 

 
สามารถแจงปญหาและขอเสนอแนะการใชงานไดท่ี  https://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/ 
 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมาย ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ทําการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

PBRU CONNECT  ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

                      3.๖  รายงานความกาวหนา  PBRU LMS Education จัดการเรียน/การสอบออนไลน                                  

                               อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา 

จากท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดนําเสนอระบบ PBRU LMS Education จัดการ

เรียน/การสอบออนไลน ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 (39)/2563 เม่ือวันท่ี 22 

มิถุนายน  2563  จึงขอรายงานผลการพัฒนาเตรียมความพรอมระบบ PBRU LMS และการใหบริการตาง ๆ 

สําหรับการใหบริการทุกหนวยงาน ในการเขาใชงานภาคการศึกษา 1/2563 และการใหบริการท่ีผานมา  

                              นางสาวอาภรณ  สุนทรวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นําเสนอแจงตอท่ีประชุม            

ใหทราบถึงการพัฒนาเตรียมความพรอมระบบ PBRU LMS และการใหบริการตาง ๆ ดังนี้ 

                           ๑) ระบบ PBRU LMS Education  

                             -  บริการจัดสอบออนไลนใหแกคณาจารยรวมจํานวน 10 รายวิชา จาก 2 คณะ ไดแก 

คณะพยาบาลศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                            -  สรางกลุมรายวิชา (Course Categories) สําหรับแยกรายวิชาจํานวน 850 กลุม

รายวิชา 

                           -  สรางรายวิชา (Course) จํานวน 1,112 รายวิชา ตามรายชื่อของอาจารย/กลุมอาจารย

ผูสอนรายวิชานั้น จาก 8 คณะ (ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้) 

                 -  จัดทําคูมือการเขาใชงานสําหรับอาจารย  

                            -  จัดทําคูมือการใชงานสําหรับนักศึกษา 

                 -  จัดทําข้ันตอน และแบบฟอรมการขอรับบริการเขาใชงานระบบ 

https://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/
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                           -  จัดทําการประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ ผานทางหนังสือบันทึกขอความ 
เว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล (http://ict.pbru.ac.th) เว็บไซตของระบบจัดการเรียน/การสอนออนไลน 
(https://lms.pbru.ac.th) และเพจของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน 
 

                      2) การสนับสนุนดานบุคลากร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ Account การใชงาน  
                        2.1)  บุคลากร ใหบริการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนแกอาจารยและ
นักศึกษา ไดแก  
                              -  การบริการตรวจเช็ค และการติดตั้ง Software สําหรับเตรียมความพรอมของเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณเสริมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน  
                             -  การถายทอดความรูในการใชงานโปรแกรมตางๆ เชน Cisco Webex, OBS และ 
Google Apps ไดแก Classroom, Meet, Form, YouTube และ Community ใหแกบุคลากรท่ีสนใจ ใน
รูปแบบตัวตอตัว แบบผสมผสานระหวางการอบรมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและแบบออนไลน 
                              -  การบริการใหคําปรึกษาใหแกคณาจารย และนักศึกษา ท้ังตัวตอตัว การโทรติดตอ
สอบถาม และทาง Social Medial 

                          ๒.2)  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 6 หอง แบงออกเปน   

                               -  สําหรับจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนในเทอม 1/2563 จํานวน 5 หอง                    
จาก  12  รายวิชา 

                         -  สําหรับคนควาอิสระ ในการหาขอมูล และการจัดทํารายงาน จํานวน 1 หอง 

                             2.3)  Accounts การใชงาน 

                              -  สราง Accounts ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail @mail.pbru.ac.th) ในการใช
งาน Google Apps สําหรับการเรียนการสอนออนไลนใหแกนักศึกษารหัส 63 จํานวน 1,566 Accounts และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจํานวน 104 Accounts  
                             -  สรางไอดีสําหรับใชงาน Internet ใหแกนักศึกษารหัส 63 จํานวน 1,566 ไอด ี และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจํานวน 104 ไอด ี

                

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา การสรางฐานขอมูลใหมของอาจารยผูสอนนั้น 
ควรใชฐานขอมูลเดียวกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซ่ึงไดบันทึกขอมูลของ มคอ.3  ท้ังหมด             
ไวเรียบรอยแลว ดังนั้น  จึงควรนําฐานขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการอางถึง และเปนไปในทิศทางเดยีวกัน     
ท้ังมหาวิทยาลัย 
                              มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

 

                         3.7  รายงานผลการดําเนินการของโครงการ  Educational SIM สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                  ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สืบเนื่อง  
ตอท่ีประชุม  ตามท่ีสํานักสงเสริมวิชาการฯ  ไดรับอนุมัติโครงการ Educational SIM สําหรับนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบประมาณท้ังสิ้น 3,064,800 บาท (สามลานหกหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 
ซ่ึงไดมีการประสานการดําเนินงานกับสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการโครงการ ดังนี้ 
               1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดสงขอมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 ใหกับศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือคัดกรองขอมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเพ่ือขอรับซิมการด 
               2) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทําระบบการลงทะเบียนเพ่ือขอรับซิมการดของนักศึกษา
และคัดกรองขอมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 
               3) สํานักงานอธิการบดี ประสานกับบริษัทท่ีบริการซิมการดเครือขายท่ีใหบริการ
สัญญาณอินเทอรเน็ต ประกอบดวย คือ AIS DTAC TRUE และ TOT   
 

                 ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 7/2563  วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563  ไดมีการสืบเนื่อง เรื่อง การดําเนินการของโครงการ Educational SIM สําหรับนักศึกษา ซ่ึง นายสะอาด 
เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รายงานสรุปจํานวนซิมการดของแตละเครือขาย  พบวาซิมการดของ
เครือขาย AIS และ DTAC มีจํานวนผูขอใชไมเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีจะเปดใหบริการได  สวนซิมการดของ
เครือขาย TRUE มีจํานวนผูขอใชเปนไปตามเกณฑของบริษัท สามารถเปดใหบริการได  แตเนื่องจากคาบริการราย
เดือนของเครือขาย TRUE สูงกวาเครือขาย TOT ประกอบกับไมสามารถใหนักศึกษาใชเครือขาย AIS และ DTAC             
ได  จึงมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เห็นควรอนุมัติใชงานซิมการดของเครือขาย TOT โดยสํานักงาน
อธิการบดี จะเปนฝายดําเนินการจัดซ้ือ Educational SIM เครือขาย TOT สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จํานวน 1,914  ซิม และใหทางบริษัท TOT จัดสงซิมการดใหนักศึกษาทางไปรษณีย  สวนงบประมาณท่ี
เหลือนั้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เสนอใหจัดทําโครงการท่ีพัฒนาการเรียนการสอนใหกับ
นักศึกษาเปนหลัก เพ่ือกอใหเกิดการสงเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
                         3.๘  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางในการสนับสนุนทนุ
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2563 
                  อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม นําเสนอตอท่ีประชุมใหวา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5 
(38)/2563  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563  ท่ีประชุมมีมติให ทบทวน  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทาง ในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2563  บัดนี้  สถาบันวิจัยฯ                    
ไดปรับปรุง (ราง) ประกาศฉบับดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอสาระสําคัญ แหลงท่ีมาของเงินกองทุน
เพ่ือการวิจัย ไดแก เงินรายไดท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกผลอ่ืนจาก
เงินกองทุน  เงินงบประมาณแผนดิน  เงินบริจาคเพ่ือการวิจัย  เงินไดจากคาสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสิน              
ทางปญญาอ่ืนจากผลงานวิจัย  เงินใชคืนจากกรณีผูรับทุนไมสามารถปฎิบตัิตามสัญญารับทุน  รายไดจากคาจาง
การวิจัยตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หลักเกณฑและแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย 
พ.ศ.2563  ดังนี้  
 

         ภาคบรรยาย     -  การนําเสนอผลงานระดับชาติ ท่ีจัดภายในประเทศ ใหการสนับสนุนเทาท่ีจายจริง   



๑๐ 

 

 

แตไมเกิน 4,000 บาท  ระดับนานาชาติ สนับสนุนเทาท่ีจายจริง แตไมเกิน  6,000 บาท 
                             -  การนําเสนอผลงานระดับชาติ  ท่ีจัดตางประเทศ ใหการสนับสนุนเทาท่ีจายจริง                   
จายจริง แตไมเกินอัตราท่ีกําหนด ดังนี้  ทวีปเอเชีย  จายไมเกิน  20,000 บาท  ทวีปออสเตรเลีย/ยุโรปอเมริกา 

/แอฟริกา และอ่ืน ๆ จายไมเกิน  30,000  บาท   
 

     การตีพิมพในวารสาร  - ระดับชาติ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คาตอบแทน  กลุมท่ี 1  บทความละ               
10,000 บาท  กลุมท่ี 2  บทความละ  7,500 บาท   
                                  -  ระดับนานาชาติ IF 0.001-1.000 หรือ Quartile 4  ไมเกิน  15,000 บาท 
                                                         IF 1.001-2.000 หรือ Quartile 3  ไมเกิน  20,000 บาท 
                                                         IF 2.001-5.000 หรือ Quartile 2  ไมเกิน  30,000 บาท 
                                                         IF 5.001 ข้ึนไป   หรือ Quartile 1  ไมเกิน  40,000 บาท 
 

                              คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

                            -   ควรวางแผนจัดหาแหลงท่ืมาของรายไดภายนอก เพ่ือนํามาสนันสนุนเปนทุนเพ่ือ
เผยแพรงานวิจัย  ในเพียงพอตอการบริหารจัดการ   

                            -   กรณีนักวิจัยไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงเงินภายนอก  แตไมสามารถเบิกจาย

คาใชจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเขียนไมครอบคลุมในบางประเด็น ทําให

มีปญหาการเบิกจายทุนภายนอก 

                              มติท่ีประชุม  ทบทวน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและแนวทาง             

ในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2563  แลวนํามาสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                            -  ถอนวาระการประชุม   4.1  การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564  เนื่องจากตองมีการปรับแผนปฎิบัติใหม เพ่ือใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติในระดับ
หนวยงานอยางแทจริง  จึงตองจัดการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ  ในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2563  โดยเชิญ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยท้ังหมด เขารวมการสัมมนาในดังกลาว 
 
 

                      4.1  จัดระเบียบการใชรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย 
                                นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                              

ใหทราบถึง โครงการจัดระเบียบการใชรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย  จึงจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 15 

สิงหาคม พ.ศ.2563  เปนตนไป  โดยขอความรวมมือนักศึกษาท่ีนํารถจักรยานยนตมาจอดไวท่ีโรงจอดรถ และ

ลานจอดรถ บริเวณหลังอาคารเพชรน้ําหนึ่ง ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดรถไฟฟาเพ่ือบริการรับ-สงนักศึกษา ชวงเวลา 

ท่ีจะดําเนินการ ดังนี้  ตั้งแต เวลา 06.00 – 16.30 น.  หามนักศึกษาใชรถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัย

หลังเวลา 16.30 น. นักศึกษาสามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ  



๑๑ 

 

 

                               เพ่ือเปนการจัดระเบียบเขา-ออก และความปลอดภัยของนักศึกษา/บุคลากร ในการใช

รถยนต รถจักรยานยนต และการเฝาระวังทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดเวลาเปด-ปด ไมก้ันจราจร

บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ดังนี้  

 เวลา    6.00 - 9.00 น.   เปด ไมก้ันจราจรเขา-ออก     เวลา 9.00 - 16.00 น.   ปด ไมก้ันจราจรเขา-ออก        

 เวลา  16.00 - 20.00 น.  เปด ไมก้ันจราจรเขา-ออก    เวลา ๒๐.00 น.   ปด ไมก้ันจราจรเขา-ออก        

                    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                           -   การใหบริการรถไฟฟาเพ่ือรับสงนักศึกษาอาจมีไมเพียงพอ เนื่องจากนักศึกษา                  
มีจํานวนมาก ดังนั้น  จึงควรนํารถจักรยานท่ีไมไดใชแลว นํามาทําการซอมบํารุง เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา 
 

                            มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  การจัดระเบียบการใชรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ    
                

                       ๕.๑  รายงานผลการใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ไตรมาส 3 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
                                 นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจง
ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอให
มหาวิทยาลัยปรับแผนการใชจายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เรื่อง 
มาตรการดานงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระดบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  และสถานการณภัยแลง ซ่ึงกองนโยบายและแผน  ไดมีการดําเนินการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ใหความเห็นชอบ  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2563 นั้น จึงขอรายงานการใชจายงบประมาณปจจุบัน  มีการจัดสรรงบประมาณคงเหลือ
ท้ังสิ้น 647,978,344.83 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 480,716,000 บาท และงบประมาณ
เงินรายได จํานวน 167,262,344.83 บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563    
(ไตรมาส 3)    ดังตอไปนี้ 
                               ๑. งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัย จํานวน 647,978,344.83 บาท เบิกจาย
ท้ังสิ้น  293,271,368.31 บาท  คิดเปนรอยละ 45.26  
                                ๒. งบประมาณรายจายประจํา จํานวน 518,123,150 บาท   เบิกจายท้ังสิ้น          
243,310,505.41 บาท  คิดเปนรอยละ 46.96  
                                ๓. รายจายตามภารกิจหลัก จํานวน 33,564,994.83 บาท   เบิกจายท้ังสิ้น 
13,230,037.21 บาท คิดเปนรอยละ 39.42  
                                                                ๔. รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน จํานวน 31,263,100 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 
12,457,119.92 บาท คิดเปนรอยละ 39.85 
                                                            5. รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 55,327,100 บาท เบิกจาย
ท้ังสิ้น 19,307,817.44 บาท คิดเปนรอยละ 34.90  



๑๒ 

 

 

                                6. งบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน จํานวน 6,500,000 บาท เบิกจายท้ังสิ้น

4,965,888.33 บาท คิดเปนรอยละ 76.40 โดยท้ังหมดเปนงบประมาณเงินรายได 

                                 7. งบประมาณคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19  และ

สถานการณภัยแลง จํานวน 3,200,000 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 226,291.20 บาท คิดเปนรอยละ 7.07                        

โดยท้ังหมดเปนงบประมาณแผนดิน 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                      ๕.๒  รายงานผลการเขารวม ประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคล่ือนโครงการ 

๑  ตําบล  ๑ มหาวิทยาลัย 

                                นายนเรนทร  อรมจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม 

ใหทราบวา  ตามท่ีสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  ไดเชิญอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เขารวมประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตําบล ๑ 
มหาวิทยาลัย  และการประชุมชี้แจงชี้แจงแนวทางการดําเนินการในการเขาสูระบบประเมินของ U-Multirank  
ซ่ึงกองนโยบายไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมนั้น   จึงขอรายงานผลการเขารวมประชุมใหทราบ ดังนี้ 

                          ๑)  ประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตําบล  ๑ มหาวิทยาลัย 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยกองนโยบายและแผน  ไดรวมเสนอโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวม โครงการยอย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ)   โดยท่ีประชุมแจงวาวัตถุประสงคหลักของโครงการคือเกิดการจางงาน พัฒนาศักยภาพตําบล

เพ่ือแกปญหาความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการทุกตําบล               

ซ่ึงทาง สป.อว. เห็นวาโครงการนี้อาจตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในปตอไป  โดยมีเปาหมายใหแตละตําบล

พ่ึงพาตนเองได  หากสิ้นสุดโครงการแลวแตละตําบลไมสามารถแกปญหาหรือพ่ึงพาตนเองได ถือวาลมเหลว 

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเขาไปเปนการสนับสนุนในกระบวนการ องคความรู  และจัดเก็บขอมูลของแตละตําบล      ใน

เชิงลึกเพ่ือเปนฐานในการพัฒนา แกนหลักของงานจึงเปนตัวตําบลเอง เพราะการแกปญหาหรือพัฒนาตําบลให

ยั่งยืน ประชาชนในตําบลตองเปนคนทํา  

                           ๒)  การประชุมชี้ แจงแนวทางการดํ า เนินการในการเข าสู ร ะบบประเ มินของ                         

U-Multirank  ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  กําหนดแนวทางการสนับสนุน                

ใหสถาบันอุดมศึกษาเขาสูระบบการประเมินของ U-Multirank  เพ่ือยกระดับสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ                 

และมาตรฐานในระดับสากล ปจจุบันมหาวิทยาลัยท่ีเขารับการประเมินในประเทศไทย จํานวน ๘ มหาวิทยาลัย 

ระบบดังกลาวเปนประโยชนในการประเมินมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ตลอดจนการจัดลําดับมหาวิทยาลัย                 



๑๓ 

 

 

เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน  โดยมอบรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ และ

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  สมัครเขารับการประเมิน  ภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                    ๕.๓   สงมอบระบบทํานํ้ายาฆาเชื้อโรคดวยกรดไฮโปคลอรสัจากนํ้าเกลือ 

                              ผศ.ดร.พูลศิริ ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม               

ใหทราบวา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการน้ํายาฆา 

เชื้อโรคดวยกรดไฮโปคลอรัสจากน้ําเกลือ  ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงขณะนี้ทีม

นักวิจัย ไดดําเนินการจัดทําระบบน้ํายาฆาเชื้อโรคเสร็จสิ้นแลว  และขอสงมอบระบบดังกลาว จํานวน ๑๐ ชุด  

ใหแกมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป และขอระบบน้ํายาฆาเชื้อโรค จํานวน ๑ ชุด ไวท่ีสาขาวิชาเคมี               

คณะวิทยาศาสตรฯ เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนแกนักศึกษาตอไป  

 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบหมาย ผูอํานวยการกองกลาง จัดเก็บชุดระบบ                     

ทําน้ํายาฆาเชื้อโรคดวยกรดไฮโปคลอรัสจากน้ําเกลือ ไวท่ีสวนกลาง เพ่ือรอแจกจายไปยังหนวยงานตาง ๆ ตอไป 
 

                   ๕.4   รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน   
                              นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  
รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึง ผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  ดังนี้ 
                           ๑) รายงานผลโครงการอบรมและทดสอบชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (รุนท่ี 6) 
ระหวางวันท่ี 15 – 17  มิถุนายน 2563  มีผูเขารวมโครงการฯ ท้ังหมด 10 คน  สอบผานภาคทฤษฎี                    
และปฏิบัติ จํานวน 10 คน ผูสอบผาน คิดเปน รอยละ 100 
                        ๒)  ดําเนินการจัดโครงการอบรมและทดสอบชางไฟฟา  ภายในอาคาร ระดับ 1 (รุนท่ี 7) 
ระหวางวันท่ี 24 - 26 สิงหาคม 2563  รับสมัครตั้งแตวันนี้ – 27  กรกฎาคม  2563  
                        ๓)   ศูนยทดสอบฯ ดํ า เนินการจัด โครงการอบรมใบขับ ข่ีฯ สํ าหรับผู ท่ีสนใจ                             
ขอใบอนุญาตขับรถยนต และรถจักรยานยนต หรือดําเนินการตออายุฯ  โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ – 16 
กรกฎาคม  2563  อบรม ในวันพุธ ท่ี 29 กรกฎาคม  2563   มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ  จํานวน 19  คน 
                        ๔) การขอเปดศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบการอาหารไทย 
ระดับ 1  ศูนยทดสอบฝมือแรงงาน  ไดดําเนินการขอเปดสาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รวมกับโรงเรียน
การอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานเพชรบุรี ได
เขามาทําการตรวจความพรอมในดานตางๆ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563  มีขอเสนอแนะ โดยใหปรับปรุงเรื่อง
การจัดทําเอกสารประกอบการขอเปดสาขาดังกลาว ซ่ึงโรงเรียนการอาหารฯ ไดดําเนินการแกไขเปนท่ีเรียบรอย
แลว ขณะนี้อยูในระหวางการรอผลการพิจารณาจากสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงตองดําเนินการใหเสร็จ
ภายใน 30 วันทําการ 



๑๔ 

 

 

                           ๕)  จัดสัมมนา เรื่อง ความสําคัญของมาตรฐานฝมือแรงงาน และการประเมินความรู 
ความสามารถ ในวันจันทรท่ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมตนหวา ชั้น 1 
อาคารศูนยเรียนรูภูมิปญญาราชภัฏเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                    ๖)  กรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  ไดเขาตรวจสอบเอกสารดานการประกัน
คุณภาพของศูนยทดสอบฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 2563  ในวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม 2563  ผลการตรวจสอบเปนไปดวยความเรียบรอย   

 

           มติท่ีประชุม  รับทราบ    

                    5.๔  สรุปจํานวนรายไดจากการดําเนินการรับตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี 

 

                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ดวยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เปนวารสารประเภทสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีการเผยแพรในรูปแบบการ
ตีพิมพ 3 ฉบับใน 1 ป และในป พ.ศ. 2562 เห็นสมควรใหมีการกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพสําหรับ
บทความท่ีไดรับการอนุมัติใหตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงไดจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 
                             ๑) ผูเขียนชื่อแรกท่ีเปนนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                       
ใหกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพ บทความละ 1,500 บาท  
                             ๒)  ผูเขียนชื่อแรกท่ีเปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหกําหนดอัตรา 
คาดําเนินการจัดพิมพ บทความละ 2,500 บาท 

 

                               ปจจุบันมีรายไดจากการเก็บคาดําเนินการ ดังนี้ นักศึกษา และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน  ๓๘  บทความ  เปนเงิน  57,000 บาท   บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน  54  บทความ  เปนเงิน  135,000 บาท  
  

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

                        5.5  สรุปการรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2563  
 

                 ผศ.ดร.พิชิต สุดตา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบถึง สรุปการรายงานตัวนักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563  มีผูรายงานตัวเปน
นักศึกษาใหม โดยสงเอกสารการรายงานตัวท่ีครบถวนสมบูรณ จํานวนท้ังสิ้น 1,546 คน และมีผูไมสง
เอกสารรายงานตัว  จํานวน ท้ังสิ้น 62 คน  (ชําระคายืนยันสิทธิ์แลว)  ขอมูล ณ วันท่ี ๑5 กรกฏาคม 2563 
(รายละเอียดตามเอกสาร หนา  37 – 39)  
 



๑๕ 

 

 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                      5.๖  รายงานผลการสอบวัดระดับความรูกอนเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 
 

              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร (คราวท่ี 2) ลงวันท่ี 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 8) 
เพ่ือใหการจัดการสอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานกอนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาใหม ภาคปกติ          
ปการศึกษา 2563 ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการสอบไปใชในการเตรียมความพรอม
ในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาได สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดดําเนินการสอบวัดระดับ
ความรูกอนเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 แบบออนไลน  เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563   
และ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563   โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้ 

 

ฉบับท่ี วิชา 
จํานวน 
(ขอ) 

จํานวนผูเขาสอบออนไลน 
(คน) 

1 วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1,525 
2 วิชาคณิตศาสตร 20 1,514 
3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาวิทยาศาสตร 40 1,507 
4 PBRU English Placement Test 40 1,517 
5 วิชาทักษะวิชาชีพคร ู 50 472 

 
ผลการสอบดังรายละเอียดตอไปนี้ 

• วิชาความรูพ้ืนฐานท่ัวไป 

รายละเอียดขอมูล 
สรุปคะแนนสอบแยกรายวิชา (คะแนน) 

ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 

จํานวนผูเขาสอบ (คน) 1,525 1,514 1,507 

คะแนนเต็ม 40 20 40 

คะแนนสูงสุด 40 20 35 

คะแนนต่ําสุด 2 0 4 

คะแนนเฉลี่ย 𝑋𝑋� 19.65 8.61 15.84 

รอยละของ 𝑋𝑋� ตอคะแนนเต็มแตละ 
Part 

49.13 43.03 39.59 

คะแนนเฉลี่ยรวม 43.76 

 



๑๖ 

 

 

                การดําเนินการสอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานท่ัวไป  คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผูท่ีได
คะแนนสูงสุดอยูท่ี 95 คะแนน  คะแนนต่ําสุดอยูท่ี 8 คะแนน  และคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 43.76 คะแนน 

                พบวารายวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ย (𝑋𝑋�) คิดเปนรอยละตอคะแนนเต็มของแตละ Part 
สูงสุด อันดับ 1 คือ ฉบับท่ี 1 วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 49.13)  อันดับ 2 
คือ ฉบับท่ี 2 วิชาคณิตศาสตร (รอยละ 43.03) และอันดับ 3 คือ ฉบับท่ี 3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชา
วิทยาศาสตร (รอยละ 39.59)    (สรุปรายละเอียดผลสอบแยกตามคณะ ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                    ๕.๗  รายงานสาขาวิชาท่ีเปดสอน และกําหนดการเรียนการสอนนักศึกษา 
ภาคนอกเวลา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 

                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอ
ท่ีประชุมใหทราบถึง รายงานสาขาวิชาท่ีเปดสอนไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  และกําหนดการเรียนการ
สอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา (ศูนยเพชรบุรี)  ปการศึกษา 2563  ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗ 
กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียดดังนี้ 

  
ท่ี คณะ/สาขา แผนรับ 

(คน) 

จํานวนนักศึกษารายงานตัว 

(คน) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 รัฐประศาสนศาสตร  

(แขนงการบริหารงานทองถ่ิน) 

50 27 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 การบัญชี 50 10 

2 การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการ) 50 10 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 คอมพิวเตอรประยุกต (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน) 

               (แขนงนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ) 

30 14 

6 

รวม 180 67 

 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                     5.๘   แผนยุทธศาสตรของสภาคณาจารยและขาราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เพชรบุรี  ระยะ 3 ป  (พ.ศ.2563 – 2566)  

                   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา
ดวยคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดมีการประชุมระดมความคิด จัดทําแผนยุทธศาสตรของสภา



๑๗ 

 

 

คณาจารยและขาราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2566) ระหวางวันท่ี 11 มีนาคม 2563 – วันท่ี 10 
มีนาคม 2566 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานตามวาระของคณะกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้  จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบและประชาสัมพันธ  แผน
ยุทธศาสตรของสภาคณาจารยและขาราชการระยะ 3 ป  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 45-47) 

 

          มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

                      ๕.9  การใหบริการหองสมุดแบบ New Normal Service  
                       อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19  สงผลใหสํานัก
วิทยบริการฯ มีการปรับรูปแบบการใหบริการใหม  New Normal Service ท้ังระบบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานสาธารณสุข ในปการศึกษา 2563  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

                    1. การจัดการพ้ืนท่ีการเรียนรู   การจัดแบงพ้ืนท่ีการเรียนรูเปน 3 โซน   ไดแก  
                     1.1. Educational Electronic Media and Online Learning Zone  พ้ืนท่ีสําหรับ

บริการสืบคนและอินเทอรเน็ต ชั้น 1  พ้ืนท่ีสําหรับบริการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน ชั้น 6  ไดแก 
หองบันทึกการสอน  หองอบรมสืบคนขอมูล  และคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

1.2 Reading Zone  พ้ืนท่ีชั้น 1-5  สําหรับการอานและการคนควา 
            1.3 Meeting and Sharing Room   พ้ืนท่ีสําหรับการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรูตาม

อัธยาศัย (KM-Room and Collaborative Space) ชั้น 1 และ ชั้น 6   พ้ืนท่ีสาํหรับการประชุม ชั้น 1 
อาคารหอสมุดเดิม (หองตนหวา)   

                    2. มาตรการและแนวทางการใชบริการ  
                       2.1 การปฏิบัติตามมาตรการ New Normal Service สําหรับผูรับบริการ  ไดแก                  
คัดกรองวัดอุณหภูมิ (Temperature Screening)  ลงชื่อการใชบริการเพ่ือเก็บขอมู เวนระยะหาง (Social 
Distancing)   สวมอุปกรณปองกันเชื้อตลอดเวลา (No Mask No Entry)    ลางมือหรือแอลกอฮอล  (HANDS 
Wash Often) 
                         2.2 การปฏิบัติตามมาตรการ New Normal Service  สําหรับผูใหบริการ  ไดแก                   
จัดจุดตรวจเพ่ือคัดกรองบริเวณประตูทางเขา   ตั้งจุดทําความสะอาดดวยเจลลางมือหรือแอลกอฮอลลางมือ   
สวมอุปกรณปองกันเชื้อตลอดเวลา “No Mask No Entry”   จัดโตะนั่งอานใหมีระยะหาง เพ่ือสราง Social 
Distancing   ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวท่ีมีการสัมผัสรวมกันทุกๆ 3 ชั่วโมง  

              2.3 จองหอง/พ้ืนท่ีการเรียนรูแบบออนไลน/บันทึกการสอนออนไลน ปฏิบัติดังนี้ 
ตรวจสอบสถานะหอง/พ้ืนท่ีการเรียนรู (วาง) ท่ี http://arit.pbru.ac.th หรือ QR Code ท่ีเคานเตอรบริการชั้น 
1 และ ชั้น 6    จองโดยการกรอกแบบฟอรมออนไลน ลวงหนา 2 วัน   แจงและยืนยันการใชหองตามชองทาง
การสื่อสารท่ีผูรับบริการใหไว  

           มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

           5.10  รายงานความกาวหนาการเตรียมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๘ 

 

 

                         อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา ตามท่ีสํานักวิทยบริการฯ ขอเขารับการประเมินสํานักงานสีเขียวนั้น ในการนี้ จึงขอรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินการ ดังนี้ 

 

- สมัครเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว เดือนมีนาคม 2563 
- สงเอกสารการประเมินตนเองเบื้องตนใหแกกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- ผานการประเมินเบื้องตน 
- เขารับการอบรมออนไลน ความรูเบื้องตนและขอกําหนดสํานักงานสีเขียว ครั้งท่ี 1 

ในวันท่ี 24 และ 26 มิถุนายน 2563 
- ฝกอบรมสํานักงานสีเขียว (Green Office) (ผานโปรแกรมออนไลน) จากท่ีปรกึษา 

ในวันศุกรท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
- รอเขารับการตรวจประเมินสํานักงานตามเกณฑของสํานักงานสีเขียว (อยูระหวาง

การดําเนินงาน) 
- รอผลการประกาศประเมินสํานักงานสีเขียว 

 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ   
               

                     5.๑1  แตงต้ังคณะกรรมการจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล  “เพชรบุร-ีราชภัฏ
ซูเปอรฮาลฟมาราธอน 2020” 

                       นายกิตติภพ รักษาราษฎร  รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จัดใหมีการแขงขัน             
เดิน-วิ่งการกุศล “เพชรบุรี-ราชภัฏซูเปอรฮาลฟมาราธอน 2020” ภายใตชื่องาน “โตนด  Running” ในวัน
อาทิตย ท่ี 13  ธันวาคม 2563   เพ่ือใหการจัดการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงได
(ราง)  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล “เพชรบุรี-ราชภัฏซูเปอรฮาลฟมาราธอน 
2020”  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  51 - 60) 

                      ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา การแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล นั้น  ตองมีการประสานงานไปยังตัวบุคคลดวย   

 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้  
 

                 -   จากการจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศลในปท่ีแลว มีผูเขารวมเดิน-วิ่งจํานวนไมมาก 
ดังนั้น ในปนี้จึงขอใหเตรียมการเรื่องการเพ่ิมจํานวนของผูรวมงาน  

                  -   ควรมีการตรวจสอบตารางการจัดกิจกรรมการแขงขันเดิน-วิ่ง ของหลาย ๆ แหง                
เพ่ือไมใหมีการจัดงานท่ีซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน 

                    
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                5.๑2  การจัดการแขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทาน 



๑๙ 

 

 

                                     นายกิตติภพ รักษาราษฎร  รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดใหมีการแขงขันกอลฟ
ประเพณีชิงถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  ครั้งท่ี 7  ในวันเสาร ท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ สวนสนประดิพัทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการนี้  
จึงขอเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมเปนเกียรติในพิธีเปดการแขงขัน ในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                       5.๑3  การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนีพันปหลวง                     
                                   นายกิตติภพ รักษาราษฎร  รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญผูบริหารทุกทาน รวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปหลวง  ในวันท่ี 11  สิงหาคม  2563  รายละเอียดการจัดงาน  
มีดังนี้ 
               เวลา  8.00 น.   ตักบาตรอาหารแหง  ณ หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 
               เวลา  9.00 น.   ถวายพานพุม  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด                   
               เวลา 15.00 น.  กิจกรรม ปลูกหญาแฝก  ปลูกมะพราวน้ําหอม  ณ วิทยาเขตโปงสลอด 
 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

             5.๑4   เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 

                         ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ไดรับการ

ประสานงานจาก รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  ขอใชสถานท่ีอาคารสุเมธตันติเวชกุล เพ่ือรับเสด็จ สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในวันท่ี 
18  กันยายน 2563  หากหนวยงานใดมีการจัดกิจกรรม ขอใหหลีกเลี่ยงการใชหองประชุม ณ อาคารดังกลาว 
 

                                         ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จพระราชดําเนินมายัง
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในวันดังกลาว ขอใหทุกหนวยงาน เตรียมความพรอมในเรื่องความสะอาดของอาคาร
สถานท่ี ดานการจราจร ความสะอาดพ้ืนถนน ฯลฯ 
 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                       5.๑5   การพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมที่สามารถยกระดับสูเชิงพาณิชย  
                                    อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม            

ใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบาย นําผลงาน/นวัตกรรมของงานวิจัย เขาสูระดับเชิงพาณิชย   ในการนี้               

จึงนําเสนอแนวคิดแผนหารายไดของงานวิจัยและนวัตกรรม  โดยใชตนทุน คือ สรางมีนักวิจัย  สรางทีมพัฒนา



๒๐ 

 

 

นวัตกรรม  Project Bank  Innovation Bank  ท่ีมาของรายไดมาจาก ทุนวิจัยภายนอก รับจางทําวิจัย/สํารวจ  

รับจางผลิต  รวมทุน  การถายทอดเทคโนโลยี ขายสิทธิ์  เปาหมายปแรกรายได ๒๐ ลานบาท   เพ่ิมข้ึน ๒๐% 

งานนวัตกรรมสรางสรรค มีรายได ๕ ลานบาท เพ่ิมข้ึน ๒๐%  (ปท่ี ๑ สวนแบง ๗๐:๓๐  ปท่ี ๒ สวนแบง                  

๖๐:๔๐  ปท่ี ๓  สวนแบง ๕๐:๕๐)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม     
 

                                    อ.ปองพล รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม            

ใหทราบถึง แผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานงานบริการวิชาการและพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงไดนําแนวคิด

การทํางานของทานองคมนตรี  มาขับเคลื่อนการทํางานรวมกับจังหวัดเพชรบุรี องคกรท่ีเก่ียวของ  และชุมชน

ตาง ๆ โดยใชตนทุนท่ีมีอยู เชน การแปรรูปอาหาร  มะนาว  กลวยหอมทอง  ผาเมืองเพชร  การทองเท่ียว เพ่ือ

นําไปสูการสรางงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ผานศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปราชญทองถ่ิน นวัตกรรม ซ่ึงจะนํามาซ่ึง

รายไดเขามหาวิทยาลัย โดยความรวมมือจาก  ศูนย AIC  ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                     อ.ดร.วรรณวิภา  มัธยมนันท  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม            

ใหทราบถึง แผนพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดานพันธกิจสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ตนทุนทางวัฒนธรรม

ไดแก สกุลชางสิบหมู  ชุมชนตนแบบ กลุมชาติพันธุ  แนวทาการสรางรายได  ไดแก  การจัดหลักสูตรโดยเปด

คอรสเรียนรายป การจัดตั้งแหลงเรียนรูและยกระดับผลิตภัณฑเพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย  การสรางตลาดนัด

ออนไลน  การจัดนิทรรศการและนําองคความรูมาตีพิมพเปนหนังสือสําหรับจําหนาย  การจัดงานแสดงดนตรี  

นาฏศิลป และศิลปะชาติพันธุเพชรบุรี 
 

                                    ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  สถาบันวิจัย

ฯ  ควรกําหนดทิศทางของงานวิจัยท่ีจะดําเนินการใหชัดเจน วาจะปนี้จะเนนเรื่องใด เพ่ือเปนหลักใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ไดประสานความรวมมือ  รวมท้ังชวยสนับสนุนดานตาง ๆ เชน นวัตกรรม  โดยใหบุคลากรจากคณะ

ตาง ๆ  เพ่ือเขารวมเปนเครือขายวิจัยได      

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  นํานโยบายลงไปสูการปฏิบัติใหเปนจริง  
 

                         5.๑6   กิจกรรมวันไหวครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                    อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กําหนดใหมีพิธีไหวครู ในวันท่ี  ๓๐  กรกฏาคม 
2563  ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญผูบริหารรวมกิจกรรมในวันดังกลาว   
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                         5.๑7  การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
                                   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  



๒๑ 

 

 

เพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนองตอนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการลดกระดาษ โดยใหนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานท่ีตองการแจงขอมูล
ในท่ีประชุมใหจัดทําเปน QR Code แทนการแจกเอกสาร  หรือสรุปขอมูลท่ีจะเขาประชุม ไมเกิน ๑ 
หนากระดาษ   เพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษ  
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบทุกหนวยงานปฏิบัติตาม 
 

                      5.18   ซุมจําหนายผลิตภัณฑการเกษตร ณ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงมหาวิทยาลัย 

                                   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มีความประสงคขอใหจัดต้ังซุมเพ่ือจัดจําหนายผลิตภัณฑการเกษตร นั้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

ไดดําเนินการจัดตั้งซุมดังกลาวใหเสร็จเรียบรอยแลว  ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ดังนั้น จึงขอใหคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผูเก่ียวของ  เขาใชประโยชนเพ่ือจําหนาย

ผลิตภัณฑไดทันที 

                                   รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม          

ใหทราบวา  ขณะนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดมีการนําพืชผักไปวางจัดจําหนายแลว พบวาซุมดังกลาว ยังไม

มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน  เชน ระบบไฟฟา  อุปกรณโตะเกาอ้ี  ปายประชาสัมพันธเพ่ือใหบุคคลภายนอก

ไดทราบ ดังนั้น จึงขอเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ใหเสร็จเรียบรอยกอนแลวจะเขาใชซุมดังกลาวโดยทันที 
                         

                                มติท่ีประชุม    มอบหมาย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                      ๖.1  เอกสาร การเผยแพรขาวผานส่ือมวลชน  ระหวางวันท่ี 22 มิถุนายน – 23 
กรกฏาคม  2563  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

                         ๖.2  รายงานการประชุมคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งท่ี 5/2563 
เม่ีอวันท่ี 4  มิถุนายน  2563  (รายละเอียดตามเอกหนา  62-67 ) 
 

                        ๖.3   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 7/๒๕๖๓  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี  ๑5  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําเดือน มิถุนายน ถึงกรกฏาคม 2563 
                             -  รับทราบ  รายงานผลการจัดทําแผนวิเคราะหสถิติเงินคงคลัง ยอนหลัง ๑๐ ป                     
ซ่ึงขณะนี้มีเงินคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน 2563 เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน  875,816,931.81 บาท  
                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 53 ราย ผานคณะกรรมกรรมกําหนดตําแหนงวิชาการแลว 7 ราย อยูระหวางการ



๒๒ 

 

 

ดําเนินการ 46 ราย  ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  นําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 4 ราย  อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 3 ราย 
                            -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการตรวจสอบตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครอง
ในพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด  
                            -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) 
                            -  แตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะทํางานทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
                            -  อนุมัติ  ขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน ๕ ฉบับ 
                            -  ใหความเห็นชอบอนุมัติคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561-2565  (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) 
                            -  อนุมัติการจางอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑ คน  จางอาจารยพิเศษ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕  คน   
                            -    แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  
                            -    แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                             -   อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๖๕๒ ราย   
                             -   อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๓  ราย   
                             -   ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ฉบับป พ.ศ.

๒๕๖2) 

                             -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน มิถุนายน 2563   

                                หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน
กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.4๕  น.   

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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