
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๑(๔๖)/๒๕๖๔ 

                                วันพุธ ที่  ๒๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม  (ในหองประชุม)                   จํานวน    ๒๔   คน   

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว             รองอธิการบดี                             กรรมการ 

๓. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวชิญภักดี        รองอธิการบดี                            กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ           รองอธิการบดี                            กรรมการ 

๕. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธกิารบดี                            กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                            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            คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ         กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ           คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร         กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ                 กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ                กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 กรรมการ 
๑๖. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                    กรรมการ 
๑๗. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ  

๑๘. ผศ.ดร.พิชิต             สดุตา                  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ         กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 

๒๐. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                 ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ              กรรมการ 

๒๑. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๒. อาจารยภาคย           พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๓. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๔. นายสะอาด             เข็มสีดา                ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

ผูมาประชุม   (ระบบ Online)                  จํานวน    ๒   คน   

๑. อาจารย ดร.ณัฐกานต   ภาคพรต              (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร                         
๒. ผศ.สุวฒัน                เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
         
ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๔   คน 

 ๑. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี                         ลากิจ      

๒. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน            รองอธิการบดี                 - 

๓. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         -    

๔. อาจารย ดร.กฤษฎา     สุริยวงศ           กรรมการสภามหาวิทยาลัย                - 

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๗   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   (online)   

๔. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๕. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาฯ (online)   

๖. นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์        รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน   (online)   

๗. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๙. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๑. อาจารยปองพล          รักการงาน       รอง ผอ.สถาบนัวิจัยฯ     

๑๒. อาจารย ดร.จุติพร       อินทะนิน        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
13. อาจารยเจิมธง           ปรารถนารักษ   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14. นางสาวอรทัย            ชูเจริญ           หวัหนางานนิติการ 
15. นางสาวพจนา            โพธิสุวรรณ      หัวหนางานบริหารบุคคล 
๑6. นายสุนทร                ชูเสนผม          นักวิชาการคอมพิวเตอร 
๑7. นางสาวอาพร             สุนทรวัฒน      นักวิชาการคอมพิวเตอร   (online)   
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
  

      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 



๓ 

 

 

                       ๑.๑  คําสั่งมหาวิทยาลัย เร่ืองการมอบอํานาจใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี                                  

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได มีการแตงตั้ ง                         

รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยไดมี คําสั่งมอบหมายอํานาจให  รองอธิการบดี                        

ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

ท่ี ๐๗๑/๒๕๖๔  สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  ในการนี้  จึงขอใหผูบริหารทุกทาน พิจารณาการมอบหมาย

ภาระอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการควบคุม กํากับดูแลหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดอยางใกลชิดและเขมขน  

ใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยถูกตอง สะดวก คลองตัว และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขัอบังคับ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   โดยใหการบริหารงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                       ๑.๒  รายงานสถิติการใชไฟฟาต้ังแต เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓                                 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ดวยมหาวิทยาลัย  ไดมีการเก็บสถิติการใชไฟฟาตามอาคารตาง ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเปนขอมูลในการ

บริหารจัดการดานพลังงาน  ในการนี้  จึงให นายฤทธี  ทิมรอด รายงานขอมูลใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทราบ 

                              นายฤทธี ทิมรอด  นักบริหารงานท่ัวไป รายงานตอท่ีประชุมใหทราบขอมูลการใชไฟฟา

ตามอาคารตาง ๆ จํานวน ๓๓  อาคาร เปนรายเดือน ในป ๒๕๖๓  ดังนี ้

เดือนมกราคม        จํานวนหนวยไฟฟา   ๒๗๖,๙๑๐      เดือนกุมภาพันธ    จํานวนหนวยไฟฟา    ๒๙๑,๑๔๘     

เดือนมีนาคม         จํานวนหนวยไฟฟา   ๒๖๐,๑๑๗       เดือนเมษายน      จํานวนหนวยไฟฟา    167,299 

เดือนพฤษภาคม     จํานวนหนวยไฟฟา   252,605       เดือนมิถุนายน      จํานวนหนวยไฟฟา   226,118 

เดือนกรกฎาคม      จํานวนหนวยไฟฟา   377,393       เดือนสิงหาคม      จํานวนหนวยไฟฟา    338,352 

เดือนกันยายน       จํานวนหนวยไฟฟา   402,256        เดือนตุลาคม        จํานวนหนวยไฟฟา   381,020 

เดือนพฤศจิกายน    จํานวนหนวยไฟฟา  379,106    

                                                         รวมจํานวนหนวยไฟฟา  ท้ังส้ิน    3,223,950  หนวยไฟฟา 

                         จากขอมูลดังกลาว จะพบวาสถิติการใชไฟฟาเริ่มสูงข้ึน ตั้งแต เดือนกรกฎาคม  เปนตนไป 

สวนเดือนท่ีมีการใชไฟฟานอยท่ีสุด  ไดแก เดือนเมษายน  ซ่ึงเปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยปดเนื่องจากสถานการณการ



๔ 

 

 

แพรระบาดของเชื้อโควิด 2019  และหากคํานวณการใชไฟฟาเปนจํานวนเงินของ ป 2563  โดยเสียคาไฟฟา

หนวยละ 6.42 บาท  จะเปนเงินท้ังสิ้น  20,697,759 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ในสวน สถิติการใชไฟฟาสูงสุดตามอาคาร  ๕  อันดับแรก  ไดแก   

                         ๑. อาคารศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล (อาคาร ๑๗)    ใชไฟฟา  จํานวน 301,740  หนวยไฟฟา 

                         ๒. โรงเรยีนการอาหารนานาชาติ (อาคาร 2๗)   ใชไฟฟา  จํานวน 299,761  หนวยไฟฟา 

                         ๓. อาคารสํานักวิทยบริการ (อาคาร ๑2)         ใชไฟฟา  จํานวน 255,150  หนวยไฟฟา 

                         ๔. อาคารวิทยาการจัดการ (อาคาร ๑8)          ใชไฟฟา  จํานวน 220,540  หนวยไฟฟา 

                         5. อาคารนิวัตสโมสร (อาคาร 25)                ใชไฟฟา  จํานวน 201,601  หนวยไฟฟา 
                     

                          นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จาก

ขอมูลดังกลาว ปริมาณการใชไฟฟาของมหาวิทยาลัยคอนขางสูง คิดเปนเงิน 20 ,697,759 บาท  แต

มหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินคาไฟฟา จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองนํา

เงินรายไดมหาวิทยาลัยมาจายคาไฟฟา  ดังนั้น จึงตองมีมาตรการเก่ียวกับการลดการใชไฟฟามาดําเนินการ              

ซ่ึงขณะนี้ไดประสานการไฟฟาในการเปลี่ยนหลอดไฟฟา LED ท้ังมหาวิทยาลัย  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุ

การใชงาน ตั้งแต ๑๐ ป ข้ึนไป  โครงการโซลารรูฟ 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลควบคุมการใชไฟฟาตาม

อาคารตาง ๆ ใหเหมาะสมคุมคาคุมทุน  และพิจารณาการใชเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเกิด

ความเหมาะสมกับปริมาณจํานวนคนท่ีใชงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                             ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๑๒ (๔๕)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด
ตามเอกสารหนา  ๓ – ๒๑)  
 

                   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒ (๔๕)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                    ๓.๑  บรกิารระบบ PBRU LMS  สําหรับการจัดการ การสอบและการสอนออนไลน 

                             นางสาวอาพร สุนทรวัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดนําเสนอระบบ PBRU LMS Education จัดการเรียน/การสอบออนไลน ตอท่ี



๕ 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗ (40)/2563  เม่ือวันท่ี 2๙ กรกฎาคม  2563  จึงขอ

รายงานการใหบริการตาง ๆ  แกหนวยงานใหทราบ ดังนี้ 

                            -  จัดสอบออนไลน  ใหแกคณาจารย รวมจํานวน 10 รายวิชา จากคณะพยาบาล

ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                            -  สรางกลุมรายวิชา (Course Categories) สําหรับแยกรายวิชา จํานวน 850 กลุม

รายวิชา  

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

อาจารยผูสอนรายวิชานั้น  จาก  8  คณะ  

                             -  จัดทําคูมือ การเขาใชงานสําหรับอาจารย  จัดทําคูมือการใชงานสําหรับนักศึกษา 

จัดทําคูมือการใชงานสําหรับอุปกรณพกพา  จัดทําข้ันตอน และแบบฟอรม  การขอรับบริการเขาใชงานระบบ 

                            -  ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ ผานทางหนังสือบันทึกขอความ เว็บไซต

ของศูนย เทคโนโลยี ดิจิทัล (http://ict.pbru.ac.th) เว็บไซตของระบบจัดการเรียน/การสอนออนไลน 

(https://lms.pbru.ac.th) และเพจของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน 

การดําเนินงานท่ีผานมาจนถงึ  เดือนมกราคม พ.ศ.2564 
                            ๑. เตรียมความพรอมการสอบ EXIT EXAM สําหรับการสอบพ้ืนฐาน 4 รายวิชา 
ไดแก ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร คณิตศาสตร และภาษาไทย ผูขอรับบริการ คือ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ดําเนินงานตั้งแต ตุลาคม 2563 เปนตนมาจนถึงปจจุบันและตอเนื่องตอไป โดยไดสราง Account 
ใหแกนักศึกษาเขาใชงานระบบ เตรียมความพรอมในการสอบพ้ืนฐาน และสรางวีดีโอแนะนําการเขาใชงานระบบ 
                             ๒.  กิจกรรม English Clinic จากศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ เพ่ือเตรียม
ความพรอมดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาครู เริ่มดําเนินการตั้งแต วันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงสิ้นกิจกรรม
ประมาณสิ้นเดือน มกราคม 2564 (รับแจงวาจะมีการดําเนินการตอเนื่องใหกันนักศึกษากลุมอ่ืนเพ่ิม) 
ประกอบดวยกิจกรรม 5 กิจกรรม ไดแก  ๑) การฟง Soundtrack ภาพยนตร ซีรีส หรือขาว  ๒) การทําขอสอบ 
TOEIC วันละ 30 ขอ  ๓) การอาน Passage จํานวน 3 เรื่อง และตอบคําถามแตละเรื่อง 3–5 ขอ  ๔) การคัด
คําศัพทกลุมคํา TOEIC และถายภาพอัพโหลดข้ึนระบบ  ๕) การจดเทคนิคในการทําขอสอบ TOEIC วันละ 1 
เทคนิค 
                                                          ๓. ระบบแจงปญหา การเขาใชงานไดท่ี https://lms.pbru.ac.th โดยหากนักศึกษา               
ไมสามารถเขาใชงานระบบไดสามารถแจงปญหาในการเขาใชงานผานทางหนาเว็บ ผูดูแลจะดําเนินการแกไขให
อยางชาท่ีสุด  ภายใน 2 วันทํางานปกต ิ

                           ๔. เปดรายวิชาสําหรับการสอนเพ่ิม 2 รายวิชา จากคณะวิทยาการจัดการ ไดแก 
รายวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สอนโดย อาจารย ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแยม และรายวิชาการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ สอนโดย อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๓.๒  การขับเคลื่อนขอมูลดิจิทัลบนโดเมน pbru.ac.th เพ่ืออันดับ Webometrics  
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                            นางสาวอาพร สุนทรวัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที 12 (45)/2563 เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 2563   

ศูนยเทคโนโลยีดิจทัล  ไดดําเนินการขับเคลื่อนขอมูลดิจิทัลบนโดนเมน pbru.ac.th เพ่ืออันดับ Webometrics 
ขณะนี้ศูนยฯ ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวตอเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 
                            ๑ ) ที ม ศู น ย เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล ได ป รั บ ป รุ ง เว็ บ ไซ ต ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
เพชรบุรีwww.pbru.ac.th ในดาน: รูปแบบเว็บไซต (Template) ใบรับรองความปลอดภัย HTTPS (SSL Certificate) 
และเนื้อหาสาระ และเตรียมทํารายงานแบบออนไลนสําหรับผูบริหารเขารับทราบสถานะของการวิเคราะหได
ตลอด 24 ชั่วโมง 

                            ๒) กําหนดผูตรวจสอบเว็บไซตภายใตโดเมนของมหาวิทยาลัยฯ ดวยเครื่องมือวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก (Majestic) โดยเก็บขอมูลอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง และนํามาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
                            ๓)  เพ่ิมความถ่ี External link ดวยการโปรโมทเว็บดวย Google AdWords สารบัญ

เว็บไซต 30 เว็บไซต และ Tag Website โดยจะเพ่ิมความถ่ีในเดือนมกราคม 2564 และขออนุมัติการใช

โปรแกรมเพ่ิมเติมภายในเดือนมกราคมนี้ 

                            ๔)  ติดตามการลงทะเบียน ใหคําปรึกษาการถูกอางอิงและเพ่ิม Profile, บทความ, 

งานวิจัยใน Google Scholar ไดจัดทําบันทึกแจงผลการกํากับ ติดตาม และสงรายชื่อผูยังไมลงทะเบียนการเขา

ใชงาน Google Scholar เพ่ือชวยผลักดันตามรายชื่อและตามข้ันตอนในคูมือการลงทะเบียนดวยตนเองใหแลว

เสร็จภายในเดือน มกราคม 2564  โดยขณะนี้พบวา ไดมีบุคลากรท่ีมีรายชื่อไมลงทะเบียนจากหนวยงานตาง ๆ 

ไดติดตอแจงการดําเนินการ และสอบถามรายละเอียดมาท่ีศูนยฯ บางแลว เชน คณะมนุษศาตรและสังคมศาสตร 

คณะพยาบาล และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยทางศูนยฯ จะดําเนินการสํารวจติดตามความกวา

หนาอีกครั้งในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564  

                            ๕) ผลการจัด อันดับ  Google Scholar 2021 (January 2021 version 11.1.2 

beta)  เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคตะวันตก (พ.จ.น.ก.) 

อันดับ (Ranking) 
มหาวิทยาลยั 

การอางอิง (Citations) อันดับ 
เพิ่ม/ลด โลก ไทย มรภ. พจนก. 2021 2020 เพิ่ม/ลด 

2318 18 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10,126 8,781 เพิ่ม 
1,345 

  คงที่ 

2353 24 2 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3,378 3,034 เพิ่ม 344 เพิ่ม 1 
3113 25 3 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3,019 3,445 ลด 426 ลด 1 
3416 28 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 1,822 1,363 เพิ่ม 459 ลด 1 
3421 29 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1,810 1,607 เพิ่ม 203 ลด 1 
 

       ๖)  ขอเรงรัดดําเนินการในสวนของประชาคมชาว PBRU: 



๗ 

 

 

                                 6.1 (ทุกหนวยงาน) การเผยแพรขอมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับ PBRU ใหเนื้อหาเต็มอยู ท่ี

ภายใน pbru.ac.th สวนเนื้อหานอกเหนือ pbru.ac.th เปนเนื้อหาโปรย (รวมถึงขอมูลท่ีเปนไฟลภาพ ไฟล PDF และ

อ่ืน ๆ)     

                                 6.2 (ทุกหนวยงาน) การเผยแพรขอมูล/ประกาศ ใดๆ ใหลําดับการนําเขาไฟลเริ่มตนท่ีการ

วางไวภายใน  pbru.ac.th กอน จึงสงตอแจงทาง social media/email/ หรือชองทางอ่ืน  

                                 6.3  (ทุกหนวยงาน) การเผยแพรแบบฟอรมเพ่ือกรอก ท่ีสรางจาก Apps เชน Google 

form  และเปนประเด็นในภาระกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเม่ือมีกลุมเปาหมายในวงกวาง  ใหฝงแบบฟอรม 

(embed) ในโดเมน pbru.ac.th กอนนําลิ้งคประกาศแจงกลุมเปาหมาย  

                                 6.4  (ทุกหนวยงาน) ใหขอมูลในทุกหนาเว็บมีการทําลิ้งค (โดยเฉพาะประเภท inline link) 

ไปหนาเว็บใดๆภายในองคกรดวย  (สามารถมาทํา link หรือ inline link ภายหลังได กรณีตองนําเขาขอมูลในโดเมน 

pbru แบบดวนๆ กอน)   

                                6.5 (ทุกหนวยงาน) ในแตละโครงการ ให มีผลลัพธ ท่ีอยูภายใตโดเมน pbru.ac.th                  

ในรายงานของโครงการดวย และฝายเทคนิคจะนํามาวิเคราะหผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอมาวิทยาลัย  

                               6.6  (สนอ./ คณะพยาบาล /ศูนยดิจิทัล) ใชจังหวะความสนใจปจจุบัน เสริมการเขาหา

โดเมน pbru.ac.th จากคนในจังหวัดและท่ัวไป ดวยการปรับแบบประเมิน COVID-19  และเผยแพร ในสัปดาหของ

วันจันทร ท่ี 11  มกราคม  2564   

                               6.7  (ทุกหนวยงาน) สรางพฤติกรรมการเขาถึงโดเมน pbru คูขนานระบบ e-Doc โดยให

สํานักงานรวมมือใชคําโปรยในกรณีสํานักงานใดบริการสงอีเมลหรือสงไลนแจงบุคลากร เนื่องจากการบริการเนื้อหา

เต็มเรื่อง สงผลใหบุคลากรไมจําเปนตองเขามาในโดเมน pbru.ac.th อีก  

                               6.8  (ทุกหนวยงาน) เนื่องจากเครื่องมือเว็บ จะเขาใจเว็บเราไดสวนหนึ่งจากคําอธิบาย

รายละเอียดของเนื้อหาของหนานั้นๆ (meta tag) จึงใหหนวยงานหม่ันกําชับผูดูแลเว็บของตนในการทํา meta tag 

เชน คณะมนุษยศาสตรฯ  มีรูปภาพสวยงาม แตตองใส meta tag ในทุกภาพ และใสขอความประกอบภาพ   

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
    

                   ๓.๓  สถิติการสงขอมูลระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

                            นางสาวอาพร  สุนทรวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับการจัดอันดับให อยูในลําดับท่ี ๑  ของสถาบันอุดมศึกษา  (ในป ๒๕๖๓ – 

๒๕๖๔)  อันดับ ๒ ในป ๒๕๖๒   และอันดับท่ี ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( ๓  ปซอน ตั้งแต ป ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

ในจัดสงขอมูลผูตอบแบบสอบถามขอมูลในระบบ ภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต สํานักปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา  
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                   4.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม 

        นางสาวอรทัย ชูเจริญ  หัวหนางานนิติการ  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมี
การเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ..... ในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12 (45)/2563  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติให
ทบทวนขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว   เพ่ือเปนไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ซ่ึงกําหนดใหสภา
สถาบันอุดมศึกษา ตองจัดใหมีประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทายาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผูเรียน   ในการนี้  ไดมีการทบทวนและปรับปรุงขอบังคับเสร็จ
เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
                          หมวด ๑    บทท่ัวไป 
                          หมวด ๒    ประมวลจริยธรรม 
                               สวนท่ี ๑  จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               สวนท่ี ๒  จริยธรรมของผูบริหาร                              
                               สวนท่ี 3  จริยธรรมของบุคลากร   
                               สวนท่ี ๔  จริยธรรมของผูเรียน 
                          หมวด ๓     กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                       -   ประเด็น คําวาผูเรียน  ท่ีใชในขอบังคับฯ ฉบับนี้นั้น  หากมหาวิทยาลัยจะออกกฎระเบียบ           
อ่ืนใดท่ีเก่ียวของดานการศึกษา  จักตองใชคําวา ผูเรียน  หรือ นักศึกษา 
                       -  ตามขอกฎหมาย  ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยจริยธรรม กําหนดใหใชคําวา ผูเรียน             
ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษา  แตหากมหาวิทยาลัยจะออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวของดาน         
วิชาการ  ตองตรวจสอบคํานิยามท่ีใชในระเบียบฉบับนั้น ๆ 
 

       มติท่ีประชุม  ทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยประมวล

จริยธรรม    โดยปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ     
 

                   4.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕... 
                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ
วา ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12 (45)/2563  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563                
ท่ีประชุมมีมติใหทบทวน ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕........ ซ่ึง
ผูเก่ียวของไดทําการทบทวน พรอมปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว ในหมวด ๑ บทท่ัวไป ขอ ๕ (ก) 
คุณสมบัติท่ัวไป ของท่ีจะมาเปนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และปรับแกไขประเด็น จํานวนคณะกรรมการท้ัง ๓ ชุด ใหมีคณะกรรมการ         
ไดตั้งแต  ๓-๕ คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 



๙ 

 

 
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                           -  ปรับขอความ ขอ 8  ประเด็น ใหเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 
                           -  ปรับอัตราเบี้ยประชุมใหตางจากอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                           -  พิจารณาขอความท่ีมีประเด็นใกลเคียงกันและซํ้าซอน ใหปรับขอความโดยนําประเด็น
ซํ้าซอนมาเขียนรวมกัน  และปรับปรงุขอความในประเด็นท่ีมีขอความลักษณะสุมเสี่ยง  
 

                           มติท่ีประชุม ทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยธรรมา                 

ภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕..  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทายาลัยเสนอแนะ 
 

                    4.๓  แผนยุทธการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (2564  
- 2568) 
                                ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน ท่ีปรึกษาอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย จึงไดมีการจัดทําแผน
ยุทธการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ 5 ป (2564 - 2568)  จากขอมูลพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย  ขอมูลบุคลากรปจจุบัน  ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ป  การนําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  ภายใตแนวคิด 
 
                             สมรรถนะสูง              ความรู ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 
                             การทํางานเปนทีม       สติปญญา  จิตใจมุงม่ัน  การลงมือปฏิบัติ 
                              ความสุข                  สุขภาพดี  การผอนคลาย  ใฝหาความรู  ความสุขทางการเงิน   
                                                            สังคมท่ีดี   ครอบครัวดี  การงานดี 
                                 นางสาวพจนา  โพธิสุวรรณ  หัวหนางานบริหารบุคคล  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึง
รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตรตาง ๆ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 28-41)  ดังนี้ 
                             ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ  1  พัฒนาระบบและกลไกในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน   ( ๒ โครงการ) 
กลยุทธ  2  พัฒนาระบบและกลไกในการสรางบุคลากรตนแบบ  ( ๑ โครงการ) 
กลยุทธ  3  สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบัณฑิตตนกลา ( ๑ โครงการ) 
กลยุทธ  4  สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  ( ๑ โครงการ) 

        ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 

กลยุทธ  1  พัฒนาทักษะดานภาษาและการรูดิจิทัล (Language and Digital literacy) ( ๑ โครงการ) 
กลยุทธ  2  สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพ ( ๔ โครงการ) 
กลยุทธ  3  บมเพาะและพัฒนาคนเกงเขาสูตําแหนงทางการบริหาร  ( ๓ โครงการ) 
กลยุทธ  4  พัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  ( ๓ โครงการ) 
กลยุทธ  5  สงเสริมการจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ( ๑ โครงการ) 
                              ยุทธศาสตรท่ี 3 ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความสุขในการทํางาน 

กลยุทธ  1  ปรับระบบและกลไกการสรางขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน ( ๔ โครงการ) 
 



๑๐ 

 

 

                               มตท่ีิประชุม  ทบทวน  แผนยุทธการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ระยะ 5 ป (2564-2568)   โดยใหเนนการพัฒนาอาจารยดานวิชาการ เพื่อนํามาพฒันาการเรียนการสอน 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอนักศึกษา 
 

                      4.4  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หลักสูตรปรับปรุง 2563          
   

                ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 7/2563  เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

อนุมัติในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร                 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 แลวนั้น  เนื่องจากหลักสูตรไดปรับเปลี่ยน ชื่อสาขาวิชา 

และอัตราคาธรรมเนียม  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๓-๔๕)     ดังนี้  
  

          ขอมูลเดิม        -  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา    

                                  คาธรรมเนียม  ภาคปกติ  19,000 บาท     ภาคนอกเวลา    21,000  บาท 
   

          ปรับปรุงใหม    -  สาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    

                                 คาธรรมเนียม  ภาคปกติ   ๒๓,000 บาท     ภาคนอกเวลา     2๕,000  บาท 
          

                 จึงนําเสนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น 
                      

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  การปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 2563 และให

มีการปรับปรุงประกาศ เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ใหเปนปจจุบัน 

เนื่องจากบางสาขาวิชาไมมีการจัดการเรียนการสอน       

                       4.5   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสําหรับชุมชน 
                       อาจารยเจิมธง  ปรารถนารักษ  สังกัคคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีความ 
ประสงคเสนอขอจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสําหรับชุมชน  เนื่องจาก ตามท่ีเกิดวิกฤติพลังงานอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน กอปรกับวิกฤติสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน สงผลใหทุกองคกรท่ัวโลกใหความสําคัญและกําหนด
เปนนโยบายตาง ๆ  การใหบริการวิชาการทางพลังงานสะอาดแกทองถ่ินจึงเปนพันธกิจหนึ่งของสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ในการนี้  จึงควรจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี
พลังงานสําหรับชุมชน  เพ่ือเปนสวนสําคัญในการใหบริการทางความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมทางพลังงาน  อีกท้ัง
สรางความตระหนักทางพลังงานและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน 
                             วัตถุประสงคของโครงการ 

                 -  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตนแบบ  ท่ีสามารถเปนแนวทาง 



๑๑ 

 

 

ลดรายจายและสรางรายไดใหกับชุมชน 
                           -  เพ่ือจัดการองคความรูใหชุมชนมีความรูและทักษะดานการประยุกตใชพลังงานทดแทน  

                 -  เพ่ือเปนตนแบบในการบริหารจัดการพลังงานในท่ีพักอาศัยใหแกชุมชน 
 

                            งบประมาณ  856,000  บาท (ปท่ี 1)  ไดแก  
                            - สิ่งปลูกสราง  549,000 บาท         - อาคารพลังงาน 389,000 บาท           
                            - ครุภณัฑ 188,500 บาท              - วัสดุและคาดําเนินการ  118,500 บาท  
 

                            ความย่ังยืนของศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน 
                                         ปท่ี  ๑                     ปท่ี  ๒                                  ปท่ี  ๓ 
นวัตกรรมพลังงาน   -  ตูอบแสงอาทิตยสําหรับ     - อุปกรณประหยัดพลังงาน         -  เครื่องสูบอัดความรอน 

                             ครัวเรือน                        กลไฟฟา                               -  เครื่องกําเนิดไฟฟาจาก 
                                                             -  เตาแกสซิไฟร                            จากแกสชีวภาพ 
 

เทคโนโลยีและบริการ  - อบแหงแสงอาทิตย        - อุปกรณชวยสูบน้ํา                -  เครื่องสูบอัดความรอน 
วิชาการ                     - การอนุรักษพลังงาน       - เตาชีวมวล                            ในครัวเรือน 
                              

                           มติท่ีประชุม  มอบหมาย  อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี                 

นําขอมูลเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัย  และควรพิจารณาจัดหาแหลง

เงินทุนวิจัยเพ่ือศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสําหรับชุมชน   

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   

                      ๕.๑  ปฏิทนิการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ  2564       

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐโดยสํานักงาน ป.ป.ช.เปนผูประเมิน  บัดนี้ไดมีการประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ  ท่ีเขารวมการประเมินฯ ใชประกอบการวางแผนและ

ดําเนินการการประเมินตามข้ันตอนและชวงเวลาท่ีกําหนด  ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 51-5๔) 

      ชวงระยะเวลา                                  ข้ันตอน    

1 ก.พ. – 31 มี.ค. 64  -  ลงทะเบียนการประเมินผลนําเขาขอมูลประกอบการประเมิน  

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 64  -  เก็บขอมูลแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
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1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64  -  เก็บขอมูลแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอก 

       1 – 31 พ.ค. 64              -  ใหคะแนนแบบวัด OIT 

       1 – 15 มิ.ย. 64  -  ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด OIT 

     16 – 30 มิ.ย. 64               -  ยืนยันแบบวัด OIT 

      1 – 31 ก.ค. 64                -  สรุปผลและจัดทํารายงานผลการประเมิน 

      1 – 31 ส.ค. 64                -  ประกาศและเผยแพรผลการประเมิน 
 

         มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                     ๕.๒  รายงานผลการดําเนินโครงการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ                                      

และการแสดงนานาชาติ คร้ังท่ี 10 “ประทีปเพชรราชภัฏนอมศรัทธา นบรําลึกบูชา  สมเด็จพระภัทร

มหาราชนวมินทร เทิดไทมหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว” 

                                ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา มหาวิทยาลัย  

เปนเจาภาพจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี 10 “ประทีปเพชร
ราชภัฏนอมศรัทธา นบรําลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร เทิดไทมหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว”ระหวางวันท่ี 5-6 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไดรับความรวมมือจากทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเปนอยางดียิ่ง ผลการจัดงานเปนไปตามและบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 
                               อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบถึงผลของการจัดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี  ๑๐ บรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  จํานวน 3 ขอ  ไดแก  ๑) สานตอแนวทางการอนุรักษ สงเสริม ฟนฟู และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน  ๒)  เสริมสรางความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรมใหกับศิลปนอาเซียน                              
ไดพบปะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน  ๓) สรางเครือขายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ิมมากข้ึน  โดยสามารถรายงานความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

                           -  กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯ ชาวประชา”           

โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                           -  กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม   จากหนวยงานจากสถาบันอุดมศึกษา 

มัธยมศึกษา และประถมศึกษา และจากหนวยงานตางประเทศ(ท่ีพํานักอยูในประเทศไทย) รวมแลวไมต่ํากวา 

๒๐ หนวยงาน  

                           - กิจกรรมปพาทยออกภาษา  เปนการบรรเลงปพาทยประชันออกภาษาทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม ท้ังหมด ๘ ภาษา ไดแก ออกภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาแขก ภาษาชวา 

ภาษามอญ ภาษาอังกฤษ 

                           -  กิจกรรมการแสดงทางนาฏศิลปและดนตรี ประกอบไปดวยการแสดงดนตรีเพลงพระ

ราชนิพนธ จากวง PBRU band มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  การรําถวายมือละครชาตรีเมืองเพชร (จํานวน 
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100 คน) การขับเสภา โดย อาจารยจตุพร บุญประเสริฐ และอาจารยฐานิสร พรรณรายณ การแสดงชุด                   

“ราชภัฏรอยดวงใจเทิดไทองคราชัน” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

                        -  กิจกรรมแปรอักษร สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา                       

ธิเบศร มหาภูมิ  พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอมจุดเทียนถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เปนกิจกรรมแสดงความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณดวยการจุดเทียนและแปรอักษรเปนรูปและตัวอักษรตางๆ พรอมการขับรองเพลงพระ

ราชนิพนธของคุณสันติ ลุนเผ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจําป พ.ศ. 2558 

รวมกับศิลปนเมืองเพชร และ PBRU BAND 
 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  ใหจัดทําขอมูลมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและ

การแสดงนานาชาติ เปนลักษณะบทความ/สารคดี/ YouTube  โดยมีภาพประกอบท่ีสวยงาม  
 

                 ๕.๓   รายงานแผนการดําเนินงานของศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

                            นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน  รายงานตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงแผนการดําเนินงานของศูนยทดสอบฝมือแรงงาน ใหทราบดังนี้ 
                        ๑) รายงานผลการอบรมโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชาง

ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (รุนท่ี 9) 

                           ตามท่ีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมและทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (รุนท่ี 9) ระหวางวันท่ี 21 - 23 ธันวาคม 

2563   โดยมีผูเขารับการอบรม   จํานวน 4 คน   ท้ังหมดผานการทดสอบฯ คิดเปนรอยละ 100     

                       ๒)  เล่ือนการจัดอบรมโครงการผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร                        

                              สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเรงดวนในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  และตามท่ีศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ประกาศใหจังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนท่ีเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดตอรอบใหม   

และเพ่ือเปนการลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น    ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จึงเลื่อน

การจัดอบรมโครงการผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร  ในวันท่ี 12 – 13 มกราคม  256๔  เลื่อนออกไปอยางไมมี

กําหนด  จนกวาสถานการณโรคระบาดเชื้อไวรัสเขาสูสภาวะปกติ           

                      ๓)  เล่ือนการจัดโครงการแขงขันสรางหุนยนตอัตโนมัติ Creating Automatic Robot 

Competition 2020 (CARC 2020) 
       ตามท่ี บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด เลื่อนการจัดแขงขันสรางหุนยนตอัตโนมัติ 

Creating Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020)  ในหัวขอหุนยนต AGV เพ่ือการเกษตร
อัตโนมัติ ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 2563  ออกไปอยางไมมี
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กําหนด  เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโควิด – 2019 นั้น   ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน   และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และทําการฝกฝน
นักศึกษาสรางหุนยนตในการแขงขัน ระหวางรอสถานการณระบาดแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากลับ
เขาสูสถานการณปกติ  
                      ๔)  การลงนามความรวมมือ MOU กับขนสงจังหวัดเพชรบุรี โครงการอบรมใบอนุญาต
ขับรถฯ  
                              ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินการลงนามความรวมมือ MOU กับขนสง
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง อบรมผูขอรับใบอนุญาตขับรถฯ นั้น ความรวมมือฯ ดังกลาวไดหมดลง เม่ือวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 แลวนั้น และขนสงจังหวัดเพชรบุรี  ไดมีกําหนดการลงนามความรวมมือ MOU ใหม  ภายในป 
พ.ศ. 2564      
                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                                                ๕.๔  รายงานผลรายรับรายจายการดําเนินงานโครงการเดินวิง่การกุศล เพชรบุรี -  

ราชภัฏมินิซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 

                               นายกิตติภพ  รักษาราษฎร  รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏเพชรบุรี  ในการจัดโครงการเดินวิ่งการกุศล  เพชรบุรี–ราชภัฏมินิซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 2020  โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือนําเงินรายไดหลังหักคาใชจายมอบเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน  โดยโครงการดังกลาวจัดข้ึน เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2563  

จึงขอรายงานผลการรับจายโครงการเดินวิ่งการกุศล ดังนี้  การดําเนินโครงการ  มีเปาหมายผูเขารวมโครงการ
จํานวน 2,000 ราย แตหลังจากปดรับสมัครพบวามีนักวิ่งสมัครเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น 2,064 ราย ซ่ึงสามารถ
จําแนกรายรับ-รายจายท่ีใชในการดําเนินงานไดดังรายละเอียดนี้ 
 

รายรับ 

คาสมัครวิ่งทุกกลุมทุกระยะ                         1,433,800    บาท 
รายไดจากการสนับสนุนสปอนตเซอรดําเนินการแขงขัน                                  126,335   บาท 
รวมรายไดสุทธิ                   1,560,135   บาท 
  

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน                                                          1,419,115   บาท 
 

              กําไรสุทธิ                   141,020   บาท 
  

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                      ๕.๕  รายงานผลประเมินการจัดการสอนออนไลน ภาคการศึกษาที่ 2/2563             
                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สํานักสงเสริมวิชาการฯ  ไดทําแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาค
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การศึกษาท่ี  2/2563 ของนักศึกษาภาคปกติ ระหวางวันท่ี  28 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  

สวนนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ และบัณฑิตศึกษา  ระหวางวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
             ความพึงพอใจของการเรียนการสอน 
นักศึกษา   ภาคปกติ  3.39 (ปานกลาง)    ภาคนอกเวลา 3.79 (ดี)            บัณฑิตศึกษา  3.69  (ดี) 
ผูสอน      ภาคปกติ  2.96 (ปานกลาง)    ภาคนอกเวลา 3.33 (ปานกลาง)   บัณฑิตศึกษา  3.67  (ดี) 
 

            ปญหาและอุปสรรคของนักศึกษา                                          ขอเสนอแนะ 

- ความไมเสถียรของอินเทอรเน็ต                                      - ควรลดคาบํารุงการศึกษามากกวานี้ 

- ความเขาใจในเนื้อหานอยกวาในชั้นเรียน                           - ปรับปรุงสัญญาณอินเตอรเน็ตในมหาวิทยาลัย 

- ผูสอนเนนสั่งงานมากกวาสอน                                            - ควรใชซอฟแวรเดียวกันทุกรายวิชา 

- อุปกรณการเรียน และสภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนออนไลน   - ควรมีการเรียนแบบผสมผสาน 
 

         ปญหาและอุปสรรคของอาจารยผูสอน                                          ขอเสนอแนะ 

- ความไมเสถียรของสัญญาณของอินเตอรเน็ตของนักศึกษา           - ปรับปรุงสัญญาณของอินเทอรเน็ตของ                  

                                                                                   มหาวิทยาลัย 

- ความไมเสถียรของอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยและไมครอบคลุม  - สนับสนุนอินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษา 

- วิชาปฏิบัติไมสามารถจัดการเรียนการสอนและวัดผลได               - สนับสนนุการเรียนออนไลนใหกับอาจารย 

- ไมสามารถควบคุมการทุจริตในการสอบได                              - จัดอบรมเทคนิคการสอนและการสรางสื่อ            

- อุปกรณและหองเรียนออนไลนไมเพียงพอตออาจารย                    ท่ีนาสนใจ 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                       5.6  รายงานจํานวนนักศึกษา ท่ีสมัครเขาศึกษาตอ และยืนยันสิทธิ์   
                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการจัดสอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติประเภท

โควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ  (Portfolio) รอบ ๒  เม่ือวันท่ี  26 ธันวาคม 2563  ผลการสอบ              

มีนักศึกษาสอบไดท้ังสิ้น จํานวน 623 คน ดังนี้  คณะครุศาสตร  ๕๘ คน  คณเทคโนโลยีการเกษตร  ๒๔ คน 
คณะวิทยาศาสตรฯ  41 คน  คณะมนุษยศาสตรฯ  205 คน  คณะวิทยาการจัดการ  40 คน  คณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ  112 คน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  23  คน  คณะพยาบาลศาสตรฯ  120 คน   
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                       5.7  แผนการแนะแนว ในชวงสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัส Covid  ๒๐๑๙ 

                                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ดวยคณะกรรมการดําเนินงานแนะแนวศึกษาตอของมหาวิทยาลัย  ไดมีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน



๑๖ 

 

 

แนะแนวการศึกษาตอ ในชวงท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ซ่ึงไดกําหนดแผนงาน

ดําเนินงานแนะแนวและการประชาสัมพันธการรับสมัคร ดังนี ้

                             ๑)  จัดทําขอมูลผูสมัครในสถานตาง ๆ บันทึกผานคณะ เพ่ือใหสาขาวิชานําไปใชติดตาม

ผูสมัครในแตละสถานะ 

                             ๒)  สราง One Page  ประชาสัมพันธขอมูลท่ีปรับปรุง เพ่ือประชาสัมพันธหนาสื่อ

ออนไลนโรงเรียน  MOU  และชองทางตาง ๆ ของสื่อสารองคกร  

                               ๓)  จัดกิจกรรมบริการวิชาการในงานวิชาการผานรปูแบบออนไลน ใหกับครูในโรงเรียน 

MOU  เพ่ือดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และเปนชองทางการประชาสัมพันธในการจัด

การศึกษาแบบคลังหนวยกิต         
 

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                      ๕.๘  โครงการมอบรางวัลคุณภาพการศึกษา (Quality Award) ประจําป
การศึกษา 256๒ 
                                           อาจารย ดร.จุติพร อินทะนิน  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอท่ีประชุม                

ใหทราบวา  ตามท่ี หลักสูตร/คณะ  และหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ  ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ประจําการศึกษา ๒๕๖๒  ไปเรียบรอยแลวนั้น  และมหาวิทยาลัยไดมีโครงการมอบรางวัลคุณภาพ

การศึกษา (Quality Award)  ป 2562  บัดนี้  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการศึกษา 

เรียบรอยแลว   เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหารหนวยงาน และผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีปฏิบัติงาน

อยางทุมเท  โดยมีผลงานโดดเดนเปนท่ีประจักษ  ซ่ึงจะมีการมอบรางวัลในประเภทตาง ๆ  ดังนี้   (ผลการ

พิจารณาเปนประการใด จะรายงานใหท่ีประชุมทราบตอไป) 
 

                             ระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน      - ระดับดีเยี่ยม   - ระดับดีเดน     - ระดับดี 
 

                            ระดับหลักสูตร                                           - ระดับดีเยี่ยม   - ระดับดีเดน     - ระดับดี 
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ  และมอบสํานักสงเสริมวิชาการฯ  พิจารณาการมอบรางวัล

ใหกับอาจารยผูสอนท่ีดูแลเอาใจใสการเรียนการของนักศึกษาอยางดี 
 

                      ๕.๙  การรายงานผลการดําเนินงาน  สําหรับโครงการวิจัยประเภททนุภายใน  และ

ทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
                              อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม           

ใหทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ประเภททุนภายใน และทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ดังนี้ 



๑๗ 

 

 

ทุนวิจัยภายใน       มหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนใหบุคลากร  ดําเนินการวิจัย  ท้ังสิ้น  32 โครงการ                                                    

งบประมาณ รวม 1,779,000 บาท  ความกาวหนาของโครงการ ดังนี้ 

ทุนวิจัยภายนอก      มหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนเปนเงิน  10,2355,335 บาท  จํานวน  ๑๐ โครงการ 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                                         5.10 ผลการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กองทุน ววน.) (Fundamental Fund)  

                            อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม           

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปดรับขอเสนอการจัดทําคําขอ

งบประมาณและการจัดสรรใหแกหนวยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรมจาก กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) (Fundamental Fund) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 น้ัน   สถาบันวิจัยฯ   

โดยคณะกรรมการฯ  มีมติอนุ มัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 23 เรื่อง งบประมาณท้ังสิ้น 

12,632,000 บาท   และไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสนับสนุนทุน

วิจัย จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) (Fundamental Fund)  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา64-67) 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                      5.11  การเปดรับขอเสนอโครงการจากแหลงทุนภายนอก  

              อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอ                 
ท่ีประชุมใหทราบวา สถาบันวิจัยฯ  ขอแจงการดําเนินงานเตรียมความพรอมเพ่ือเปดรับขอเสนอโครงการ
ประจําป 2564 จากแหลงทุนภายนอก ในแตละประเภทดังนี้  
                             ๑) ประเภททุน Local Enterprise ของหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนา

ระดับพ้ืนท่ี (บพท.)  มีขอกําหนดวามหาวิทยาลัยสามารถสงไดเพียง 1 ชุดโครงการ  ซ่ึงสถาบันวิจัยฯ กําลัง

ดําเนินการพัฒนาชุดขอเสนอโครงการ โดยไดรับเกียรติจาก  รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา อาจารยจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาเปนท่ีปรึกษาในเบื้องตนคาดวาจะเขียนชุดขอเสนอโครงการดานการพัฒนาเมือง

ศิลปวัฒนธรรมสูการเพ่ิมมูลคาดานการทองเท่ียว 

                               ๒) ประเภททุนนวัตกรรมชุมชน  ไดมีการพัฒนาชุดโครงการวิจัยโดยมีการพัฒนา                  

ชุดโครงการวิจัยเบื้องดานการพัฒนานวัตกรรม OTOP จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงมีการทําวิจัยรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากร 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



๑๘ 

 

 

                      5.12 รายงานผลการจัดทําผลิตภัณฑตาลโตนด เพ่ือเพ่ิมมูลคาตาม อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย (PBRU BRANDING)  

               อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา สถาบันวิจัยฯ รวมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ดําเนินโครงการการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
น้ําตาลโตนด (The Development of Palm Sugar Products) เพ่ือเพ่ิมมูลคาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
(PBRU BRANDING)  โดยทําการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ จากน้ําตาลโตนด  ไดแก น้ําตาลโตนดผง น้ําตาลโตนด
พาสเจอรไรส ไซรัปน้ําตาลโตนด และคาราเมลน้ําตาลโตน  ใหอยูในรูปของสินคาท่ีมีสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี   สามารถเปนของฝากของขวัญในชื่อของมหาวิทยาลัย   ขณะนี้ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาเสร็จสิ้นและมี
ฉลากโภชนาการเรียบรอยแลว  

 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    5 .13 การขับเคล่ือนศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

       อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา  ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยวิจัย
การแพทย แคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร แลวเม่ือวันท่ี 6 มกราคม  2564 สรุปสาระสําคัญ 
ไดดังนี้ 
                               ๑)  ใหผูรับผิดชอบโครงการ  ปรับแกไขรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมในประเด็นของ
วิสัยทัศน และพันธกิจ ใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด รวมถึงทบทวนแผนการดําเนินการทางวิชาการ ดานตาง ๆ  
ในรอบ  3  ป 
                               ๒)  ใหผูรับผิดชอบโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการจัดต้ังศูนยฯ จากหนวยงาน
เครือขาย เพ่ือนําแนวทางมาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

                               ๓)  สถาบันวิจัยฯ จะประสานกับหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของและแหลงทุนท่ีสนับสนุน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดหาระดมทุนวิจัยจากภายนอก  
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ  และใหประสานงาน กับ อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล 
 

                   5.1๔  การจัดนิทรรศการวันราชภฏั ผานระบบออนไลน 

                               อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  กลุม

งานสื่อสารองคกร  รวมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร จัดนิทรรศการ  ๑๔ กุมภาพันธ วันราชภัฏ “คนของพระราชา 

ขาของแผนดิน ผานระบบออนไลน  ในเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงขอเชิญชวนผูบริหารและ

บุคลากรเขาในหนวยรวมชมนิทรรศการ  

                           

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 



๑๙ 

 

 

                      ๖.๑  สําเนาหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  แจงเรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกร ตามมาตรา ๖ วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 72-73) 

 

                     ๖.๒  เอกสารการเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานส่ือมวลชน 
ระหวางวันที่ ๑๖ ธันวาคม 2563 - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 74-81) 

 
 

            ๖.๓   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ๖/2563  เม่ือวันท่ี 9  กันยายน พ.ศ. 2563  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 82-87) 
 
   

                               หลังจากท่ีประธาน ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.0๕  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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