
1 
 
 

              
                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๕ (๕๐)/๒๕๖๔ 
                                วันจันทร์ ที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผู้มาประชุม     (ในห้องประชุม)                จำนวน       ๑๙       คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๓. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                               กรรมการ 
๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                   กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.มนัญญา    ปริญวิชยภักดี       รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูช้่วยอธิการบดี                                  กรรมการ 
๘. ผศ.ดร.อัญชนา          พาณิช                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                     กรรมการ 
๙. รศ.ดร.บัญญัติ           ศิริธนาวงศ์            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร        กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.กาญจนา       บญุส่ง                 คณบดีคณะครุศาสตร์                         กรรมการ 
๑๑. ผศ.ดร.กังสดาล        สกุลพงษ์              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                กรรมการ 
๑๒. ผศ.ณรงค์               ไกรเนตร์              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                     กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ  
๑๔. ผศ.ดร.พิชิต             สดุตา                 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ          กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วจิิตรปัญญารักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ปิยวรรณ       คสุินธุ์                 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ               กรรมการ              
๑๗. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ ์        ทรัพย์นาวิน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
18. ผศ.ทัศนัย               ทัง่ทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
๑๙. นายสะอาด             เขม็สีดา             ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)        จำนวน    ๖   คน 
๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ์           ที่ปรึกษาอธิการบดี                     

๒. อาจารย์ ดร.เมธาวิน   สาระยาน               ผู้ช่วยอธิการบดี                    
๓. ผศ.ดร.วนิดา            ดุรงค์ฤทธิชัย           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ                     
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๔. อาจารย์สราวุธ          แผงศร                  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       

๕. อาจารย์ ดร.วิวิศน์     สุขแสงอร่าม            คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                   
๖. อาจารย์ภาคย ์         พราหมณ์แก้ว           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
                

ผู้ไม่มาประชมุ             จำนวน    ๑   คน 

๑. อาจารย์ ดร.กฤษฎา    สุริยวงศ์                กรรมการสภามหาวิทยาลัย           

ผู้เข้าร่วมการประชุม       จำนวน    ๑๒   คน 
๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผู้อำนวยการกองกลาง    (online)                          
๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร์     รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๔. นางสาวเจษฎารัตน์       กล่ำศรี            รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๕. นางสถาพร                บญุหมั่น           หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (online) 
๖. นางสาวสีนวล             ไทยานนท์         หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๖. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๗. อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์      สขุสันติกมล       รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๘. นางสาวอรทัย             ชเูจริญ             หัวหน้างานนิติการ 
๙. นายธีระศักดิ์              เอ่ียมละออง       พนักงานทั่วไป 
10. อาจารย์จรรยาพร      บญุเหลือ           รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
11. นายอภิวัฒน์            พานทอง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นายวันณพงศ์           วงศ์พานิช          นักวิชาการศึกษา   
 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 

-    
 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๔ (๔๙)/๒๕๖๔  ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
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ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
(รายละเอียดตามเอกสารหน้า  ๓ – ๒๐)  
 

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๔ (๔๙)/๒๕๖๔  โดยไมม่ีการแก้ไข   
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง    
 

                          3.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  สืบเนื่องต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 
พ.ศ.2564 มีมติให้เสนอรายชื่อและประวัติ ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการธรรมา             
ภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ซึ่งได้มีการรวบรวม
รายชื่อ  และทาบทาม โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมรองอธิการบดี  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
จึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  

     -  นายณรงค์ชัย  หิรัญรัตน์          รองอัยการประจำจังหวัดเพชรบุรี (ทราบเรื่องและยินดีเข้าร่วม)            
     -  พ.ต.ต.บัญญัติ  เพียรสวัสดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิประจำตำรวจภูธร จงัหวัดเพชรบุรี (ทราบเรื่อง 
                                                และรออนุมัติจากหน่วยงาน) 
    -   นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์     รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  (รอการตอบรับ) 
     -  รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว            รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิการ (รอการตอบรับ) 
     -  ศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน            สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ  (รอการตอบรับ) 

                   ๒)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
     -  นางทัศนีย์   แก้วบวร               ที่ปรึกษาด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                 (ทราบเรื่องและยินดีเข้าร่วม)            
     -  นางสิรินทร์  แดงไชยวัฒน์          อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ทราบเรื่องและยินดีเข้าร่วม)            
     -  ผศ.ดร.ภัทรา   เรืองสินภิญญา     (ทราบเรื่องและยินดีเข้าร่วม)             

 

                   ๓)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
     -  ดร.ปฏภิาณ  แซ่หลิ่ม              รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทราบเรื่อง 
                                               และยินดีเข้าร่วม)             
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     -  นายก้อง รุ่งสว่าง                   กรรมการบริหารความเสี่ยง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
                                               (ทราบเรื่องและยินดีเข้าร่วม)            
 

     -  ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์   อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                              (รอการตอบรับ) 

  

            มติที่ประชุม    รบัทราบ และให้ประสานไปยังบุคคลดังกล่าวโดยตรง พร้อม                 
ขอมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไป 

 
 

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

                 อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่องต่อ
ที่ประชุม  ให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(47)/2564  ให้มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2555  เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่บุคลากร  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย   
สถาบันวิจัยฯ  จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
พ.ศ. 2564   เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ทั้งนี้ 
(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  สรุปสาระสำคัญ 
ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

                หลักเกณฑ์การสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่วิจัย ดังนี้ 
     ภาคโปสเตอร์  และภาคบรรยาย   ไม่มีการสนับสนุน 
     วารสารระดับชาติ      TCI    กลุ่มท่ี  ๑  - ค่าตอบแทน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

                                TCI     กลุ่มท่ี ๒  - ค่าตอบแทน    ๗,๕๐๐  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
 

     วารสารระดับ นานาชาติ    ค่าตอบแทน 
                             -  Impact Factor 0.001-1.000 หรือ Quartile 4   ไม่เกิน  15,000  บาท 
                             -  Impact Factor 0.001-2.000 หรือ Quartile 3   ไม่เกิน  20,000  บาท 
                             -  Impact Factor 0.002-5.000 หรือ Quartile ๒   ไม่เกิน  30,000  บาท 
                             -  Impact Factor 5.00๑ ขึ้นไป หรือ Quartile  ๑  ไม่เกิน  ๔0,000  บาท 
                                ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยตาม (๑) และ (๒) ให้เบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือ
การวิจัย และสามารถขอรับการสนับสนุนรวมกันได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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          -    ผลงานวิจัยจากภายนอกที่มิได้ส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัย  จะมีแนวปฏิบัติแบบใด 
          -    ให้มีการสรุปรายรับรายจ่ายของกองทุนวิจัย  พร้อมรายละเอียดผู้ได้รับทุนทั้งหมด  
   

                            มติที่ประชุม   ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการสนับสนุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ..  โดยให้จัดทำรายละเอียดการรับจ่ายเงินของ 
กองทุนวิจัย  พร้อมทั้งรายชื่อผู้รับทุนวิจัยจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                     4.1  พิจารณาต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      นายอภิวัฒน์  พานทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๑ ให้
ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ ตามแนวทาง  ที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด และรายงานให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ทราบ และจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของส่วนราชการให้กรมบัญชีกลางทราบ นั้นกองนโยบายได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 พบว่า 

      1. การเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
    1.1 รายได้จากรัฐบาลลดลงจากจำนวนนักศึกษาและการก่อสร้างที่ที่ลดลงจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีลดลงทำให้รายจากการขายสินค้าและบริการลดลงด้วย  
    1.3 การลดค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง

นักเรียนโรงเรียนสาธิต รวมทั้งค่าหอพักนักศึกษา เป็นงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครอง             
ในสถานการณ์จากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

    1.4 รายได้อ่ืนลดลงเนื่องจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง ทั้งจากจำนวนวิจัย
บริการวิชาการที่ลดลงจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) และการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือ
รองรับการบริการ  

    2. การเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย    
    2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงเนื่องจากปีที่ผ่านมามีบุคลากรเกษียณหลายตำแหน่ง     

ซึ่งมีฐานเงินเดือนสูงกว่าบุคลากรที่บรรจุใหม่ 
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    2.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภคลดลงเนื่องจากสถานการณ์ระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมที่เป็นค่าจ่ายไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ 

   2.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้นจากการใช้ในการดำเนินการผลิตนวัตกรรมบรรเทา
ปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    3. การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม  
    3.1 ต้นทุนกิจกรรมในการจัดการศึกษามีต้นทุนรวมที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์

ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถดำเนินการได้
อย่างเต็มที ่

   3.2 ต้นทุนกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการเพ่ิมข้ึนจากที่มหาวิทยาลัยมี
การปรับแผนการให้บริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งจากสถานการณ์ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดลงจากเดิม โดยเฉพาะมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และ
การแสดงนานาชาติที่ปรับรูปแบบการจัดการงาน และจำนวนผู้ร่วมงาน  

   3.3 ต้นทุนกิจกรรมงานทะเบียนมีต้นทุนรวมที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัส                
โคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่  

   3.4 ต้นทุนกิจกรรมวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้มีต้นทุนรวมที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถดำเนินการ                        
ได้อย่างเต็มที ่  

   3.5 ต้นทุนกิจกรรมบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงห้องเรียนและระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการจัดการเรียน               
การสอน และการประชุมออนไลน์ เครื่องสแกนอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล การทำความสะอาดสถานที่และฉีด
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  

   4. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต  
                         4.1 ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมสูงขึ้นรวมทั้ง              
ค่าเสื่อมราคา  
                         4.2 ต้นทุนผลงานการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นจากที่มหาวิทยาลัย                  
มีการปรับแผนการให้บริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งจากสถานการณ์ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดลงจากเดิม  

4.3 ต้นทุนผลงานการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การปรับแผนการให้บริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งจากสถานการณ์ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามท่ีกำหนดไว้  

4.4 ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ลดลงเนื่องจากทุนวิจัยต่อโครงการไม่สูงเท่าปีที่
ผ่านมาทำให้ต้นทุนลดลง  

    แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้สามารถ                  
ลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หรือมีต้นทุนใหต่้ำที่สุด  โดยกำหนดเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑) นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
๒) นโยบายประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดค่าใช้จ่าย    
๓) นโยบายลดการใช้กระดาษ 
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    ๔)  นโยบายลดการใช้หมึกพิมพ์ 
    ๕)  นโยบายลดการใช้โทรศัพท์และไปรษณีย์ 
    ๖)  นโยบายการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดคุ้มค่า 

 (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า22-23) 
 

          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                       -   รายรับในส่วนของการจัดการศึกษาภาคนอกเวลาลดลง  แต่การเบิกจ่ายค่าตอบแทน             
ต่าง ๆ  ไม่ได้ลดลง มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร  และมีการควบคุมการเบิกจ่ายค่าสอนอย่างไร  
                       -   ควรมีการจัดการนโยบายการลดพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังและให้ได้ผล 
 

      มติที่ประชุม เห็นชอบ ต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และอนุมัติแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                  4.๒  รายงานผลประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ.2560 
- 2564) 
                           อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า
ตามที่มหาวิทยาลัย  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ 174 /2564  โดยให้มี
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานผลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอสรุปรายผลประเมิน ๓ ปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )   สรุปไดด้ังนี้ 

               ๑)  ผลการวิเคราะห์และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด พบว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนภายนอก ร้อยละ 100  

               ๒) ผลการวิเคราะห์และประเมินผล ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กับบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับแผนภายในหน่วยงาน ร้อยละ 85.32 

               ๓)  ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามมิติเกณฑ์คู่มือประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ ได้ร้อยละ 74.40  หรือค่าเฉลี่ย 4.02  อยู่ในระดับ ดี 

 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รายงานผลประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2564)  และให้มีการขยายความการได้มาซึ่งคะแนนที่ประเมิน เพ่ือสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 

                  4.๓  พิจารณาเงื่อนไขการเข้าปรับปรุงและขยายอายุบันทึกข้อตกลง สถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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       ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ 
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  มีแผนปรับปรุงภาพลักษณ์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์อนุมัติเงื่อนไขการเข้า
ปรับปรุงและขยายอายุบันทึกข้อตกลง เป็นสิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2588 นั้น เนื่องด้วย บริษัท ปตท. 
น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ได้รับอนุมัติขยายอายุบันทึกข้อตกลงจากมหาวิทยาลัยฯ จึงได้
พิจารณาการลงทุนธุรกิจเพ่ิมเติม และพิจารณาปรับแบบร่างใหม่ โดย OR เป็นผู้ลงทุนปรับปรุงทั้งหมด มี
ประเด็นที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

        ๑)  ขยายระยะเวลาสัญญาบันทึกข้อตกลง จากเดิมสิ้นสุดในปี 2570 เป็นสิ้นสุด                 
ปี 2588   โดยเพิ่มไปอีก  ๑๘ ปี 

        ๒)  ขอขยายพ้ืนที่ประโยชน์ใช้สอยด้านข้างเพ่ิมเติม คือด้านตะวันออกบริเวณสระน้ำ 
ประมาณ ๑๐ เมตร 

        ๓)  ขอเปิดใช้ประตูหลังที่ติดกับรั้วมหาวิทยาลัย  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ได้เข้าออกมาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

        ๔)  ได้รับผลตอบแทนจาก  7-11  ร้าน Café Amazon และจากร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 
                        ๕)  ระยะเวลาการปิดปรับปรุง เป็นเวลา ๒ เดือน 

 

      จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาเงื่อนไข บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน)   

      คณะกรรมการบริหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                        -  ไม่ควรให้มีการขยายพ้ืนที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะผลประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยจะได้รับไม่ได้เพ่ิมข้ึนมาก 
 

                         มติที่ประชุม   มอบ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน  รองอธิการบดี  และผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลข้อดีข้อเสียของการเข้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  แล้วนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                       4.4  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                    ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำเสนอต่อ
ที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับฉบับดังกล่าว  เพ่ือให้
ครอบคลุม มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และเป็นการรองรับกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ว่า "การจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ                
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สู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"  ในการนี้  จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                
ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔   สรุปสาระสำคัญรายหมวด ได้ดังนี้ 

หมวด  ๑   ระบบการบริหารวิชาการ หมวด  ๒    การรับเข้าศึกษา 

หมวด  ๓   ระบบการจัดการศึกษา            หมวด  ๔    การลงทะเบียนเรียน 

หมวด  ๕   ระยะเวลาการศึกษา  หมวด  ๖    จำนวน  คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 
หมวด  ๗   อาจารย์ที่ปรึกษา            หมวด  ๘   การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสอบ 

หมวด  ๙  การวัดและประเมินผล           หมวด  ๑๐  การเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  
หมวด  ๑๑ การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
หมวด  ๑๒  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ     หมวด  ๑๓   การสำเร็จการศึกษา       
หมวด  ๑๔  การย้ายโอนนักศึกษา                 หมวด  ๑๕   ค่าธรรมเนียมและการขอคืนค่าธรรมเนียม   
หมวด  ๑๖  การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  หมวด  ๑๗  การยกเว้นใช้ข้อบังคับ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

   คณะกรรมการบริหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                    -  พิจารณาประเด็นระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ควรคิดเป็น ปีการศึกษา หรือภาคการศึกษา 

                     -   การตัง้กรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลักษณะการ

ทำงานเป็นบุคลากรชุดเดียวกัน  ดังนั้น จึงควรแต่งตั้งเพียงชุดเดียว และทำการนิยามศัพท์ให้ชัดเจน 

                       -  ปรับข้อความ หมวด ๗  อาจารย์ที่ปรึกษา  ข้อ ๓๓.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน  

ปรับเป็น “เป็นที่ปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา” 
 

                     มติที่ประชุม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              

ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดใ้ห้
ข้อเสนอแนะ 
                     4.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี  ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกติ                   
พ.ศ.2564              
                           ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำเสนอ   
ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน 
โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างหลากหลาย ประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  มาตรา 8 
กำหนดให้การจัดการศึกษา ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน และมาตรา 15 ระบุให้การจัด
การศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   โดยให้
นักศึกษาสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างเรียนรูปแบบเดียวกันหรือต่างกันได้  ในการนี้  มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเพชรบุรี  จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือเน้นสมรรถนะ 
ความสามารถ และเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย  โดยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              
ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  สรุปสาระสำคัญรายหมวด ได้ดังนี้ 
 

หมวด ๑  ระบบการบริหารวิชาการ             หมวด  ๒  การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
หมวด ๓  การรับเข้าศึกษา               หมวด  ๔  การลงทะเบียนเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน 
หมวด ๕  การเทียบโอน     หมวด  ๖  ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
หมวด ๗  การลงโทษและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา         หมวด  ๘  การสำเร็จการศึกษา 
หมวด ๙  การขอเอกสารทางการศึกษาหรือการขอรับปริญญา   หมวด  ๑๐  การควบคุมคุณภาพ 
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
                          -  ปรับคำนิยาม ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารระบบคลัง 
หน่วยกิต  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ให้เห็นชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
                          -  พิจารณาประเด็น คำนิยามศัพท์ การเทียบโอนเว้นผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้               
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดไว้ 

 

                         มติที่ประชุม  ทบทวน และปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย  ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๔  ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ 
                   4.๖  (ร่าง) แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕                         
                             ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำเสนอต่อ                     
ที่ประชุมให้ทราบว่า  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการรับ
นักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2565   โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ (กช) ครั้งที่ 5 /2564  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   
                          แนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดเชิงปริมาณในแผนการรับนักศึกษา  ได้แก่  
๑) การแนะแนวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการลงพ้ืนที่  การทำสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย ๒) โครงการ 
Return to U การสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาที่พ้นสภาพและศิษย์เก่า  ๓) โครงการ
ทดลองเรียน ๑ ภาคการศึกษา โดยเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษ  ๔) จัดการศึกษาภายใต้ระบบ
คลังหน่วยกิต    สรุปแผนการรับจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

                           คณะครุศาสตร์            แผนรับ จำนวน   ๑๒๐  คน 

                           คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                    แผนรับ จำนวน   945  คน 

                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม       แผนรับ จำนวน   210  คน 

                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           แผนรับ จำนวน   185  คน 
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                           คณะวิทยาการจัดการ                                        แผนรับ จำนวน   470  คน 

                           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  แผนรับ จำนวน   150  คน 

                           คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                   แผนรับ จำนวน   170  คน 

                           คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ                แผนรับ จำนวน   ๑60  คน 

                                                                 รวม                                     ๒,๔๑๐ คน 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕                         
 

                   ๔.๗   จำนวนการรับนักศึกษาขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน 
                           ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน เนื่องจาก
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับตาม มคอ.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในการนึ้ จึงขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้เปิดการสอนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                             จำนวนการรับนักศึกษาขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนได้ กรณี              
ไม่เป็นไปตามแผนรับตาม มคอ.2  คือ สาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนการรับ                              
ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 10 คน  และสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวนการรับขั้นต่ำ ไม่น้อย
กว่า 15 คน  
                            มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวนการรับนักศึกษาขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
การเรียนการสอน 
 
 
 

                    4.๘  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 
                            นายอภิวัฒน์  พานทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบ
ถึง ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
 

                          ยุทธศาสตร์                                 ตัวช้ีวัด           บรรลุ             ร้อยละ 
1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว             5                   1               20.00 
2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                         6                   1               16.67 
3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                                        5                   3              60.00 
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                         7                  3              42.86 
5. การพัฒนาท้องถิ่น                                                     12                  2             16.67 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                                    12                  2             16.67 
                                                                           47               12            25.53 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน   
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                          ยุทธศาสตร์                                 ตัวช้ีวัด           บรรลุ             ร้อยละ 
1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว             16                  6               37.50 
2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                         32                  5               15.63 
3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                                        5                   2               40.00 
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                       17                  10             58.82 
5. การพัฒนาท้องถิ่น                                                     85                  13            15.85 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                                    50                   8             16.00 
                                                                         205                44             21.46 
             

                         มติที่ประชุม   เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 
 

                    4.๙  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.2564 
                            ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จึงต้องกำหนดอัตราและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามระเบียย  จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2564  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)            
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม      10,000  บาท 
- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล 10,000  บาท 
- สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบ   10,000  บาท 
- สาขาวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     10,000  บาท 
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  10,000  บาท 

สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล                                   1๓,000  บาท 
- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร                                1๓,000  บาท  
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์                                   1๓,000  บาท                          

                        มติที่ประชุม   อนุมัติ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2564 
                   4.๑๐   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏเพชรบุรี 
                             อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบ
ว่า  ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔  มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกำหนด
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มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความสามารถของประเทศ รวมทั้งพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  ดังนั้น มหาวิทยาลัย  จึง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยให้คณะกรรมการ             
มีหน้าที่  ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองตามศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด  จัดทำแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบัน แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความสามารถของประเทศหรือ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอ่ืน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ ตามมาตรา ๔๕  (รายละเอียดตาม เอกสาร
ประกอบการประชุม)   
                           มติที่ ป ระชุ ม  เห็ นชอบ  การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการดำเนิ นการจัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                      4.๑๑   ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ   
            อาจารย์จรรยาพร  บุญเหลือ  รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  รายงาน

ต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปได้ดังนี้ 

           ๑)  พัฒนาผู้ประกอบการ ตาม TOR ๖๒  เพ่ือเตรียมรายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ ๒๔  เดือน  จำนวน  ๒ ราย   งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ จำนวน  ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท   

           ๒)  ส่งข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  ในงบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท   

           ๓ )  ดำเนินงานตาม TOR 2564-2565  ระหว่างวันที่  ๑  มกราคม – ๓๑ 
มิถุนายน  2564  เพื่อเสนอคณะกรรมการรอบ ๖  เดือน  มี ๓ กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมสร้างความตระหนัก
ให้แก่ ผู้จ้างงานโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล   กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ มีสมาชิก
เข้าร่วมชมรม ๒๐๐ คน อบรมทักษะอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้ประกาอบการ TOR 2564 - 2565             
จำนวน ๒ ราย 

           ๔) พัฒนาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่าย
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรมนี้ ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ 
พัฒนาตราสินค้า พัฒนามาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
เสนอคณะกรรมการประเมิน 

 

         มติที่ประชุม   เห็นชอบ ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่าง
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

                     4.๑๒  (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2564  และ
(ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ.2564                              
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                            อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำ (ร่าง) 
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ฉบับ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                        ๑. (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์  พ.ศ.2564 
                               เพ่ือให้การการจัดทำงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการขอทุนวิจัยจาก
แหล่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ  จึงได้มีการออกระเบียบ ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์  พ.ศ.2564  สาระสำคัญ 
                                ข้อ ๔  ให้อธิการบดี โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  
                                 อำนาจหน้าที่  จัดทำประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   กำหนดวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน  (Standard  Operation  Procedures, SOPs) หลั กการและแนวปฏิ บั ติ  (Principle and 
Guideline)  พิจารณาอนุมัติ ทบทวน ยับยั้ง ยุติ หรือให้การรับรอง โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ติดตาม 
กำกับการดำเนินโครงการวิจัยในมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดี มอบหมาย 

                         ๒.  (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการ                               
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ.2564                               
                                 เพ่ือให้การดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มีการจัดระบบการควบคุมและกำกับการดำเนินการ เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการ
วิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ  สอดคล้องกับแนวทางและจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยา
ศาสตรถูกต้องตามระเบียบ  สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้    
                                 ข้อ ๕   ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี  จำนวนไม่น้อย
กว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน  ๑๕  คน 
 

                               อำนาจหน้าที่  ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
กำกับดูแลและส่งเสริมจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
                            มติที่ประชุม  ทบทวน  (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ 

พ.ศ.2564  และ(ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์  พ.ศ.2564   โดยให้จัดทำข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบกฎเกณฑ์ท่ีบังคับใช้                     
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

                     ๕.๑  การทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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                   อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า                
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ได้มีการการทบทวน ปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด  ตามยุทธศาสตร์ 
(สถานการณ์โควิด ๑๙)  จำนวนโครงการเดิม ๓๙  โครงการ  ทบทวนปรับปรุง/เพ่ิมเติม  ๓๓  โครงการ  
จำนวนตัวชี้วัดเดิม ๒๐๕  ตัวชี้วัด  ทบทวนปรับปรุง/เพ่ิมเติม ๑๘๕ ตัวชี้วัด  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  ดังนี้   
                          ยุทธศาสตร์                                                    งบประมาณ 
1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว                           2,001,300    บาท 
2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                                     14,181,000    บาท 
3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                                                      2,001,300    บาท 
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                                      2,001,300    บาท 
5. การพัฒนาท้องถิ่น                                                                 34,683,800    บาท 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                                                  5,003,400    บาท                      
    สำรองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร์                                                      1,000,600    บาท       
                            รวมทั้งสิ้น                                               60,872,700.00  บาท 
                            ทบทวน                                                    6,๕๙๐,๔๖๒.30  บาท 
                            คงเหลือ                                                  54,282,237.70  บาท 

                          มติที่ประชุม   รับทราบ  

                  ๕.๒   รายงานความกา้วหน้าการเตรียมงานรับเสด็จสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

                                ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๔  ในระหว่างวันที่ 1 -3 มิถุนายน 2564  ได้แก่ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร
ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา อำเภอแก่งกระจาน  โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ร่วมพัฒนา
โรงเรียนใน 3  กิจกรรม  ได้แก่  ๑) การพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  ๒) 
การพัฒนาห้องปฐมวัยเพื่อสร้างพ้ืนฐานให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ๓) การซ่อมหนังสือพระราชทาน 

                              กิจกรรมที่ทรงเน้นย้ำในดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนานักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้  ในการจัดนิทรรศการเพ่ือการทอดพระเนตร  จะจัดนิทรรศการรูปแบบมีชีวิต  โดยนำนวัตกรรมจาก
งานวิจัยมาประยุกตใ์ช้   

                              อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ
ว่าสำนักวิทยบริการฯ  ได้เข้าดำเนินการพัฒนาห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยได้กำหนดตัวบุคคล
เพ่ือกำกับดูแลไว้เรียบร้อยแล้ว                                              
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                           มติที่ประชุม  รับทราบ 

                  ๕.๓   ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด 

                             ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที่วิทยาเขตโปร่งสลอด   ให้เป็นสวนแห่ง
ความสุขของคนเพชรบุรีและนักท่องเที่ยว  และเป็นศูนย์รวมแห่งการเป็นต้นแบบของเกษตรอินทรีย์              
ซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินงาน ๖ โครงการ  ในพ่ืนที่ ๕.5 ไร่  ปลูกพืช ๒๕ ชนิด  สามารถเก็บผลผลิตได้เป็น
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี   คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม 2564   
 

                             มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

                    5.4  การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
                             ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเพชรบุรี  จะเข้าร่วมการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่ นอย่างยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๖  แห่ง  ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูล  ซึ่งต้องขอความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ลงพ้ืนที่ในการส่งข้อมูล ดังนี้  การบริการวิชาการชุมชน  การทำนุบำรุงวัฒนธรรม
ชุมชน  การพัฒนาการวิจัยชุมชน  การบูรณาการการเรียนการสอน  ศิษย์เก่าที่ทำงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
โดยในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔  จะมีผู้บริหารจาก อว.  เข้ามาตรวจสอบข้อมูลหลักฐานของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี  
 

                             มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

                     5.5  รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

                              อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ
ความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้มีการ
จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ  ไว้เรียบร้อยแล้ว              
                                

                              มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

                     5.6  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                             ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ดำเนินการ ในการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ  ซึ่งบัดนี้                
ได้จัดทำประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการวิชาการจากตัวแทนผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ         
ของทุกคณะ ผ่านระบบออนไลน์  กำหนดลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  ประกาศรายชื่อผู้
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ได้รับการเลือกตั้ง ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  และให้คณะส่งรายชื่อกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกของทุกคณะ ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔   
 

                             มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๗  การทำความรว่มมือโครงการปลูกป่าชายเลน 
                              ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายอลงกรณ์ พลบุตร กับ
องค์กร Worldview Climate Foundation (WCF)  เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  โดยองค์กรดังกล่าว มีความ
ประสงค์ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เรื่องการปลูกป่าโกงกางในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งต้องการการสนับสนุน
จากนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย  จำนวน  ๑  คน  ในการทำวิจัย ปลูกต้นโกงกางในพ้ืนที่ดินเลน ดินเลนงอกใหม่ 
ดินเลนที่มคีวามเค็มสูงจากนาเกลือ และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
 

       มติที่ประชุม  รับทราบ  มอบคณะวิทยาศาสตร์ฯ   ประสานงานในการหานักวิจัย               
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไป 

 

                  ๕.๘   การจัดทำอาหารส่งให้ Hospitel ณ อาคารเพชรน้ำหนึ่ง  
                              ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  ขณะนี้โรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี  ยังคงปิดบริการจำหน่ายอาหารที่ห้องอาหาร  แต่บุคลากร
สามารถสั่งซื้ออาหาร เพ่ือกลับไปรับประทานที่บ้านได้   และโรงเรียนอาหารนานาชาติ  ได้จัดทำอาหารกล่อง
เพ่ือจัดส่งให้กับบุคลากรที่กักตัวใน Hospitel อาคารเพชรน้ำหนึ่ง วันละ ๑๔๐ กล่อง  แบ่งเป็น อาหารมื้อ
กลางวัน จำนวน ๗๐ กล่อง  อาหารเมื้อเย็น  จำนวน ๗๐ กล่อง   
 

        มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.๙   การตอบแบบสอบถามของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียภายนอก EIT    
         ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ศูนย์

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ขอให้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)   ได้กำหนดจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๐๐ คน  แต่ปัจจุบัน               
มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 236 คน  ยังขาดอีก ๑๖๔ คน  ในการนี้  จึงขอความร่วมมือคณบดี ประสานงาน
ผู้รับผิดชอบในคณะ  ติดตามผู้ตอบแบบสอบถามให้ครบจำนวนที่กำหนด 

 

        มติที่ประชุม   รับทราบ มอบหมาย กองพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษาในกลุ่ม LINE 
หอพักนักศึกษา เพ่ือตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2564 
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                  5.๑๐   การเตรียมความพร้อมจัดตลาดกลางเพชรบรุี ดว้ยระบบ E-commerce 
                              อาจารย์ ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
ตามมที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมการส่งเสริมการตลาด ด้วยการจัดทำตลาดกลางเพชรบุรี ด้วย
ระบบ  E-commerce  โดยใช้กลุ่มเป้าหมายตลาดกลางเกษตรท่ายาง และตลาดกลางเกษตรบ้านลาด 
                             รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ
ว่า จากการได้เข้าร่วมประชุมจัดตลาดกลางเพชรบุรีด้วยระบบ E-commerce ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุมหารือ พบปัญหาสำคัญคือ สินค้าการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร  จึง ขอความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย เข้าทำการพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือนำเสนอในระบออนไลน์ 
 

                              มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 

                 5.๑๑  การขยายเวลารับสมัครนักเรียนโรงเรยีน  
                          อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  แจ้งต่อที่ประชุม                    
ให้ทราบว่า  ขณะนี้  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ขยายเวลาในการรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (เพ่ิมเติม)  และชั้นมัธยมศึกษา (เพ่ิมเติม)   
                            ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  โรงเรียนสาธิต ไม่ควรขยายเวลาในการรับ
นักเรียนเพ่ิมเติมแล้ว  เนื่องจากโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว  ดังนั้น  จึงควรหยุดรับนักเรียน
เพ่ิมเติม           
                            มติทีป่ระชุม   ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หยุดขยายเวลาในการ

รับนักเรียนเพ่ิมเติม 
 

                  5.๑๒  การจัดส่งหนังสือเรียนผา่นระบบการขนส่ง 
                            อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ด้วยโรงเรียนสาธิต               
จะจัดส่งหนังสือเรียนให้กับนักเรียนผ่านระบบการขนส่ง  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ              
โควิต-19   ซึ่งโรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนผ่าน ระบบ online  และนักเรียนบางส่วนมีที่พักอาศัยในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
                               มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

        5.๑๓  รายงานจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา 

๒๕๖๔  
                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานสรุปจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
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ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564  นักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้ว  จำนวน 
1,332  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)  
  

                               มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

        5.๑๔   ปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔  
                   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุม  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนำเสนอรายงานปฏิทินกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดทำเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี   เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ภาคการศึกษาที่ 1/2564  เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
อย่างเต็มรูปแบบ    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)    สรุปได้ดังนี้   
                        -   วันที่ 29 มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม 2564  กิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความ 
                            พร้อมก่อนเข้าศึกษา   จัดแบบระบบออนไลน์     
                        -   วันที่  ๕ กรฎาคม  2564  เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
                        -   วันที่  ๕ กรฎาคม – 31 สิงหาคม 2564   ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอน  
                             และการวัด และประเมินผลระหว่างเรียน ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
                        -   ช่วงเวลาของการเรียนการสอนออนไลน์ที่กำหนดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 
                            อย่างอ่ืน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
                            ทั้งนี้ ให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

                             มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                   5.๑๕  การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 
                               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ด้วยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  ได้ทำการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ของนักศึกษาในระบบ 
Google Form   มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  1,4๕๑ คน  ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน ๒๖  คน  
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับการฉีดวัคซีน  จำนวน ๒๐๑  คน  ยังไม่รับลงทะเบียน  ๑ ,๒๒๔  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 
24 พฤษภาคม  2564) 
                               อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  
ขณะนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน  131  คน   แบ่งเป็น  ผู้บริหาร อาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  92  นักศึกษา  จำนวน  39  คน   
 

                            มตทิี่ประชุม   รับทราบ   
 

                   5.๑๖  การจัดทำนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโคโรนา ระยะที่ ๒ 
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                               อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ แจ้งต่อ                 
ที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ  ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบสำหรับ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ระยะที่ 2 เพ่ือใช้ในการบรรเทาปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำนวน 5 นวัตกรรม ได้แก่ (งบประมาณ รวม 238,500 บาท ) 
                          1. ต้นแบบหุ่นยนต์สนับสนุนทางการแพทย์เพ่ือสถานการณ์ COVID-19  
                          2. ต้นแบบอุปกรณ์ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
                          3. ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสงยูวีซีแบบพกพา เวอร์ชั่น 3  
                          4. ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัว  
                              เวอร์ชั่น 2  
                          5. ต้นแบบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคภายในกระเป๋าเก็บอาหารด้วยแสงยูวีซี 
                              โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
 

                              ขณะนี้นักวิจัยผู้พัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมแล้ว  โดยปฏิบัติการ               
ณ อาคาร 3 ชั้น 1   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                             

                            มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

                   5.๑๗   รายงานข้อมูลการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปี 2564 
                               อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รายงานต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปี 2564 มีผลงานวิจัย
และงานนวัตกรรม  ที่นำไปสู่การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถในการสร้างผลงาน             
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงรวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้  โดยนักวิจัย 
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี 2564 ในรอบ ๖ เดือน  จำนวน ๙ คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน 7,854,257  บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                            มตทิี่ประชุม   รับทราบ   
 

                   5.๑๘   โครงการประกวดใส่ผ้าไทย ระยะท่ี ๒ 
                               อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินโครงการการประกวดใส่ผ้าไทยโครงการส่งเสริมค่านิยมความ
เป็นไทย  “สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์” เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น  ทั้งนี้  สถาบันวิจัยฯ 
ได้วางแผนการจัดทำโครงการ  ระยะที่ 2  โดยมีการเพ่ิมหลักเกณฑ์การประกวดเป็น ประเภทเดี่ยว  และ
ประเภทหมู่   เพ่ือให้สอดคล้องกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น โดยกำหนดระยะเวลา เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564  รวมทั้งได้วางเป้าหมายในปีงบประมาณ 
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2565 จะดำเนินการในระยะยาว เดือนตุลาคม-สิงหาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
                            มตทิี่ประชุม   รับทราบ   
 

                   5.๑๙   รายงานความก้าวหน้าการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ 
                               อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่สถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี  งบประมาณ ปี 2564 ขณะนี้ การกำหนดกรอบร่าง TOR และ
ได้ดำเนินการยืมเงินทดรองราชการ  (กรณีพิเศษ) เป็นจำนวนเงิน 38,5000 บาท เรียบร้อยแล้ว ให้กับช่าง
ปูนปั้นทั้งหมด 10 ท่าน  โดยมีกำหนดจ่ายเงิน งวดที่  1 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท ในวันที่  13 
พฤษภาคม 2564  และงวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท ภายในกำหนด 30 วันหลังจากงวดที่ 1 และ
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ภายในกำหนด 30 วัน หลังจากงวดที่ 2  
 

                             มตทิี่ประชุม   รับทราบ   
 

                 5.๒๐   รายงานความก้าวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
                   อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อที่

ประชุมให้ทราบถึง ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ของศูนย์
เทคโน โลยี เกษตรและนวัตกรรม  (Agritech and Innovation Center : AIC) จั งห วัด เพชรบุ รี   ซึ่ ง
มหาวิทยาลัย ได้รับรายได้จากทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง และได้รับรายได้จากการเป็นที่ปรึกษา 
จำนวน  ๑  โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 
                             ๑)  การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะดุกเกลือ 
แบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของเกลือทะเลไทย  เป็นเงิน  ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
                             ๒)  การพัฒนาและยกระดับเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับ                       
เชิงพาณิช   เป็นเงิน  ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท      
                                 รายได้จากการรับเป็นที่ปรึกษา โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจ้ดทำเกณฑ์การปฏิบัติ 
ที่ดีสำหรับการผลิตเกลือทะเลเพื่อการบริโภค   เป็นเงิน  87,๐๐๐ บาท          

  

                               มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                   5.๒๑  รายงานผลการขอสนับสนนุงบประมาณ 
                             นายวันณพงศ์ วงศ์พานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  
ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน 4 งาน เพ่ือการสนับสนุน
นโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล และเพ่ือตอบสนองมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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                                 ๑)  จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จำนวน 20 ตัว 
งบประมาณ  492,000 บาท   โดยใช้เงินรายได้ รหัส 20610103033   ดำเนินการรับมอบครุภัณฑ์และ
ขอเบิกเงิน วันที่ 31 กรกฎาคม 256๓ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีอาคารต่าง ๆ 20 จุด  

                                   ๒)   ทำลายขยะครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (สายไฟเบอร์และสายใยแก้วนำ
แสง) งบประมาณ 17,000 บาท   โดยใช้งบประมาณ เงินรายได้ รหัส 3061010320   ดำเนินการทำลาย
ขยะครุภัณฑ์ฯ และขอเบิกเงิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 

                                   ๓)   จัดหาครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบบันทึกใบหน้า บันทึกเวลาเข้าออก และ
รายงานผล Excel  จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณ 160,500 บาท โดยใช้งบประมาณ เงินรายได้ รหัส 
306101032331   ดำเนินการรับมอบครุภัณฑ์และขอเบิกเงิน  วันที่ 15 มีนาคม 2564   ดำเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  5 ห้อง (ห้อง 17123, ห้อง 17126, 
ห้อง 17133, ห้อง 17134 และห้อง17137) 
                                    ๔)   จัดหาครุภัณฑ์รถเข็นยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคด้วยแสง  UVC  จำนวน                 
3  เครื่อง   งบประมาณ 75,000 บาท โดยใช้งบประมาณ เงินรายได้ รหัส 306101032331   ดำเนินการ
รับมอบครุภัณฑ์และขอเบิกเงิน วันที่ 24 มีนาคม 2564  อุปกรณ์ใช้งานประจำที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ห้อง
สำนักงาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
 

           มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                   5.๒๒  รายงานผลโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

                          นายวันณ พงศ์  วงศ์พานิ ช   นั กวิชาการคอมพิวเตอร์   แจ้ งต่ อที่ ป ระชุ ม                                         
ให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวนเงิน 13,000,000 บาท  ซึ่งบริษัทวิชั่นเน็ตจำกัดเป็นผู้ชนะในการประกวด  
ระยะเวลาดำเนินการ 6 เมษายน 2564 – 19 พฤษภาคม 2567  ประกอบด้วย ระบบบริหารการศึกษา 
และระบบบริหารงานบุคคล 

                           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ในการกำหนดวันชี้แจ้งแผนการ
ดำเนินโครงการและการเข้าเก็บความต้องการระบบ ผ่านการประชุมออนไลน์   ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 พฤษภาคม 
2564  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า               ) 

 

          มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 

                       5.๒๓  รายงานผลการขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยท่ีสูงขึ้น (Webometrics 
ประจำปี 2564 รอบท่ี 2) 

                         นายวันณพงศ์ วงศ์พานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุม ให้ทราบว่า               
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ข้อ 5.5 การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 – 2565   ได้กำหนดเป้าหมายการจัด
อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย “Webometrics Ranking of World Universities”  ติดอันดับอย่างน้อย                     
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1  ใน 10 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือการ
ประเมิน ประจำปี 2564 รอบท่ี 2 (มิถุนายน) ตามตัวชี้วัดใหม่  มีผลการดำเนินการดังนี้ 
                           ๑ )  การมีบัญชีและการถูกอ้างอิงใน  Google Scholar ของบุคลากร (ตั วชี้ วัด 
Transparency (10%)  ซึ่งการมีบัญชีมีแนวโน้มคงที่ที่  589 บัญชี  แต่การถูกอ้างอิงมีแนวโน้มสูงขึ้น 
18,678 (เพ่ิม 542) 

            ๒)  ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด Visibility (50%)  โดยในภาพรวมมหาวิทยาลัย  
    -   External Backlink มีแนวโน้มสูงขึ้น 14,087,531 (132,425)  และคงที ่ในเดือน เม.ย.      
    -   Trust Flow ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีแนวโน้มลดลง 41 (-6) และคงที ่ในเดือน เม.ย. 
    -   Citation Flow การถูกอ้างอิงของเว็บไซต์มีแนวโน้มลดลง 30 (-2) และคงที ่ในเดือน เม.ย. 
 

          มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     5.๒๔  การให้บริการระบบการจัดการเรียน/การสอบออนไลน์ (PBRU LMS) 
                         นายวันณ พงศ์  วงศ์พานิ ช   นั กวิชาการคอมพิวเตอร์    แจ้ งต่ อที่ ป ระชุ ม                

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการพัฒนาและการให้บริการระบบการจัดการเรียน/การสอบออนไลน์ (PBRU LMS) 
https://lms.pbru.ac.th  เพ่ือการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ตามประกาศของมหาวิทยาลัย   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล                 
ได้ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน 2564 ศูนย์ฯ ได้มีการให้บริการดังนี้ 
                               ๑)  สร้างคลังการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC POST-TEST การทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC POST-TEST (ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์)  นักศึกษาจำนวนประมาณ 
270 คน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  สถานะพร้อมใช้งาน 
                               ๒)  ข้อสอบเตรียมความพร้อมสำหรับขอใบประกอบวิชาชีพครู และ 294 ข้อ จาก 
8 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลก จิตวิทยา การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดผลและวิจัยการเรียนรู้ และหลักสูตร
และการสอน สถานะพร้อมใช้งาน 
                               ๓)  คลังข้อสอบ Ex-BankNPT-PBRU จากคณะพยาบาลและวิทยาการสุขภาพ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการสอบขอใบประกอบวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยของแต่ละสาขาวิชา ขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการสร้างคลัง
ข้อสอบแต่ละสาขาวิชา (ดังภาพด้านล่าง) ประสานงานเรื่องรูปแบบการจัดทำข้อสอบ และอยู่ระหว่างรอ
ข้อสอบสำหรับดำเนินการนำข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบจากคณะพยาบาลฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าใช้
งานต่อไป 
                                มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๒๕ การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ในระบบออนไลน์ 
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                              นายวันณพงศ์  วงศ์พานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ได้จัดทำระบบการรับสมัคร คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ผ่าน Google Form ในส่วนการลงคะแนนการเลือกตั้ง  กำลังจัดทำเว็ปซ์ของมหาวิทยาลัย           

ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
 

                                มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๒๖  การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ประสานงานโครงการจัดการศึกษานอก

สถานที่ตั้ง 

                                 ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว   ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ประสานงานโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษา              
เหลืออยู่เพียง ๑ ห้อง เท่านั้น  โดยทำการสอนแบบออนไลน์     
 

                                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๒๗  การจัดหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพขรบุรี 

                                 ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ได้รับทราบข้อมูลจากจังหวัดเพชรบุรี                  
ในเรื่องการจัดหาสถานที่ เพ่ือจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพชรบุรี  โดยจะไม่ใช้สถานที่ของ

มหาวิทยาลัยในการเป็นโรงพยาบาลสนาม  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน  อาจมีความกังวลจาก

ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการนำผู้ป่วยเข้ามาในชุมนชน  ดังนั้น จึงต้องหาสถานที่ซึ่งห่างไกลจากชุมชน และ

เป็นสถานที่ท่ีเคยใช้รองรับผู้ป่วยแล้ว  เพื่อลดผลกระทบจากมวลชน 
 

                                 มติที่ประชุม  รับทราบ 

                     ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 5/๒๕๖4  เมื่อวันที่ 
1๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

                         -  รับทราบ  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน –๑๘  พฤษภาคม 2564 
                         -  อนุมัติ  แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน 2,380 คน   
                         -   อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ คน 
                         -  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย  
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                         -  แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                         -  อนุมัติ  ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๒๕ ราย 
                         -  อนุมัติ  ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จำนวน  ๑๔ ราย 
                         -  อนุมัติ  ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต จำนวน  ๔ ราย 
                         -  ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2564 
                         -  ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน (ฉบับปี พ.ศ.2562) และประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ.256๑) 
                            -   ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร  
                            -   รับทราบ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 4 หลกัสูตร 
                        -   รับทราบ  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ไตรมาส ๒  (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
                         -  รับทราบ  รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564   

                           มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                              หลังจากที่ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว      
และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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