
๑ 
 
 

                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                            คร้ังที่ ๗ (๕๒)/๒๕๖๔ 

                                วันศุกร์ ที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผู้มาประชุม    (ในห้องประชุม)                จำนวน       ๓      คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                     กรรมการ 
๓. นายสะอาด              เขม็สีดา               ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)        จำนวน    ๒๐   คน 
 

๑. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน               รองอธิการบดี                                         กรรมการ 

๒. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ์          ที่ปรึกษาอธิการบดี                                  กรรมการ  

๓. อาจารย์ ดร.เมธาวิน   สาระยาน             ผู้ชว่ยอธิการบดี                                       กรรมการ 
๔. อาจารย์อนุชาติ         บญุมาก               ผู้ชว่ยอธิการบดี                                      กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.อัญชนา          พาณิช                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                        กรรมการ                    
๖. รศ.ดร.บัญญัติ           ศิริธนาวงศ์            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 
๗. อาจารย์คมชนัญ        โวหาร                 (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร์                     กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กังสดาล          สกุลพงษ์มาลี        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                     กรรมการ    
๙. อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์   พรมประสิทธิ์    (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                   กรรมการ 
๑0. ผศ.สวุัฒน์              เตชะเพชรไพบูลย์   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.วิวิศน์  สุขแสงอร่าม            คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                      กรรมการ 
๑๒. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงค์ฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ                     กรรมการ   
๑๓. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                       กรรมการ  
๑๔. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา                 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ            กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วจิิตรปัญญารักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ปิยวรรณ        คุสินธุ์                 ผอ.สำนักวิทยบริการ ฯ                          กรรมการ                 
๑๗. ผศ.แสนประเสริฐ       ปานเนียม            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                     กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ภาคย์           พรมหมณ์แก้ว       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์กรกรต         เจริญผล               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                    กรรมการ    



๒ 
 
 

๒๐. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                    กรรมการ 

ผู้ใม่มาประชุม             จำนวน  ๒   คน 
 

๑. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                 ติดราชการ 
๒. ผศ.ทัศนัย                ทั่งทอง                ผูช้่วยอธิการบดี                               ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม      จำนวน    ๑๖   คน 
๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผู้อำนวยการกองกลาง    (online)                          
๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (online)                          
๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร์     รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๔. นางสาวเจษฎารัตน์       กล่ำศรี            รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๕. นางสถาพร                บญุหมั่น           หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (online) 
๖. นายอำนาจ                อนันพิทักษ์        รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ  (online) 
๗. นายเชฐ                    ศรีแย้ม             รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (online) 
๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท์         หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๙. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๑๐.  นายฤทธี                ทิมรอด            นักบริหารงานทั่วไป  
๑๑. อาจารย์ ดร.จุติพร     อินทะนิน           รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (online)                          
๑๒. นายธีระศักดิ์            เอ่ียมละออง        พนักงานทั่วไป         
1๓. นายวันณพงศ์           วงศ์พานิช          นักวิชาการศึกษา  (online) 
๑๔. นายชาญยุทธ์           อรุณสวัสดิ์          รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน (online)                          
๑๕. นางอัญธิกา             ถาวรเวช             รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร (online)                          
๑๖. อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์    สขุสันติกมล         รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (online) 

 

เริ่มประชุม   เวลา   ๙.๓๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 

                 ๑.๑   ระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 
                            ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด ๑๙  ซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ิมความ
ระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว  และให้ผู้บริหารดูแลบุคลากรในสังกัดอย่าง
ใกล้ชิด  ในส่วนของการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ๑๐๐ %  ซึ่งอาจมีผลกระทบกับนักศึกษาบางส่วนที่ไม่
สะดวกในอุปกรณ์สื่อสาร  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งทีมงาน เพ่ือจัดทำระบบการเรียนการสอนแบบ



๓ 
 
 

ออนไลน์ที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  คาดว่าจะนำมาใช้ได้ทันในภาคเรียน ๒  และจะทำการพัฒนาระบบ
ซอฟแวร์ที่มีอยู่เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

                  มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

                    ๑.๒  การบริการหนังสือภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสายครู 
                                 ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุม ขอทราบความคืบหน้ากรณีการจัดหาหนังสือ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสายครู   
                               อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ แจ้งต่อ
ที่ประชุมให้ทราบว่า  ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ  ได้จัดหาหนังสือภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยแล้ว  อยู่ใน
ขั้นตอนวางแนวปฏิบัติระบบยืมคืน โดยจะแจ้งให้กับคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้ทราบขั้นตอนการบริหารจัดการหนังสือเพ่ือจัดส่งให้กับนักศึกษา 
                              ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่  ๔                 
ภาคเรียน ที่  ๒  จะทำการสอบใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วน จึงควรเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา  
                               

                   มติที่ประชมุ  รับทราบ  มอบสำนักวิทยบริการฯ  ประสานกับคณะเพ่ือจัดส่ง
หนังสือให้กับนักศึกษา  มอบสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  หารือในคลัสเตอร์ครู และประสานกับศูนย์เทคโลยี
ดิจิทัล ในการเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ 

 

                      ๑.๓  การลดค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
                       ประธาน   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายลดค่าลงทะเบียน

ให้กับนักศึกษา  โดยรัฐบาลรับผิดชอบ ๓๐%  มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ๒๐% ดังนั้น  จึงให้ สำนักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน ทำการสำรวจข้อมูลนักศึกษาทุกประเภท   จัดส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอรับสิทธิ์การรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  ในการนี้  จึงขอให้คณบดี
ทุกคณะ ทำการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจตรงกัน 
 

                           มติที่ประชุม   มอบหมาย สำนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนนิการ 
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๗ (๕๒)/๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
(รายละเอียดตามเอกสารหน้า  ๓ – 23)  
 

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๗ (๕๒)/๒๕๖๔  โดยมีการแก้ไข ดังนี้  



๔ 
 
 
 

       หน้าที่  3   บรรทัดที ่ 13    ผศ.ดร.อัญชนา  พาณิช        แกไ้ขเป็น     ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช     
       หน้าที่  3   เพ่ิมข้อความ      ผู้มาประชุม   ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    
                                                                                               และวิทยาการสุขภาพ                         
 
 

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง    

-                     

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                       ๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่าน                   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ......... 
                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  เพื่อให้
การประชุมและการดำเนินงานในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่สะดวกไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุม 
สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัย  จึงได้จัดทำ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ... สรุป
สาระสำคัญ ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า 26-27) 

              ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการ นอกจากจะดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน                 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  หรือคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยแล้ว  อาจดำเนินการประชุม               
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย กฎ  ระเบียบ      
ข้อบังคับ ประกาศ  หรือคำสั่งของสภามหาวิทยาลัย 
                            ข้อ ๕ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญ 
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

               ข้อ ๗  ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุม ซ่ึงได้แสดงตนเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยในการประชุมด้วยวิธีปกติ  

 

                         มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  ว่าด้วย                
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ......... 

                          ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 
Plan) ปีการศึกษา  2563 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา  2562) รอบ 12 เดือน (กรกฏาคม 
2563 – มิถุนายน  2564) 
 

                             อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ มหาวิทยาลั/คณะ/สำนัก/สถาบัน ได้จัดทำแผนพัฒนา



๕ 
 
 

คุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ในรอบ 12 เดือน  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ  คิดเป็น
ร้อยละ 92.93   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

       

      หนว่ยงาน            จำนวนประเด็นที่จะนำมาพิจารณา             ร้อยละการพัฒนา/ปรับปรุงแล้วเสร็จ 
มหาวิทยาลัย               ๙   ประเด็น          85.00 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ๒   ประเด็น                8๓.๓๓ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           ๕   ประเด็น              100.00   
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ๔   ประเด็น                          88.89 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร            ๕   ประเด็น                          100.00 
คณะวิศวกรรมฯ                        ๕   ประเด็น                                           ๑๐๐.๐๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ฯ                 ๔   ประเด็น                                           ๑๐๐.๐๐ 
คณะครุศาสตร์                          ๙   ประเด็น                                            88.89 
คณะวิทยาการจัดการ                  3   ประเด็น                                            91.67 
สำนักวิทยบริการฯ                     ๒   ประเด็น                                           100.00 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ                ๒   ประเด็น                                           100.00 
สถาบันวิจัยฯ                            7   ประเด็น                                             88.46 
สำนักงานอธิการบดี                   18  ประเด็น                                             81.82 
 

                     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้                        

                          -  ให้ทำการสังเคราะห์ และปรับปรุงบทสรุปผู้บริหารใหม่  และให้นำข้อสรุปที่เป็น       
ตารางไปใส่ไว้ในส่วนของภาคผนวก 

                                 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา  2563 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา  2562) 
รอบ 12 เดือน (กรกฏาคม 2563 – มิถุนายน  2564) 
 

                    ๔ .๓   การทดลองใช้ ระบบลงเวลาปฏิบั ติ งานออนไลน์  “PBRU Connect”                   
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

                                        อาจารย์อนุชาติ บุญมาก  ผู้ช่วยอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   ได้ทำการพัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ Mobile Application “PBRU 
Connect” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำ
สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ได้อนุมัติใช้ระบบลงเวลา
ปฏิบัติงานออนไลน์ “PBRU Connect” ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  สำหรับบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัด



๖ 
 
 

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ “PBRU Connect” ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2564  และประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   

 

                                        ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้   จึงขออนุญาตให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ทดลอง
ใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ “PBRU Connect”  

 

                    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้                        

                        -   ให้ทำการทดสอบระบบให้เสถียร และปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน เพ่ือให้
ทุกคณะ สามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่เดีอนตุลาคม 2564 

                          มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้บุคลากรสังกัดสถาบัน/สำนัก/โรงเรียนสาธิต เข้าใช้
ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน  เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  ส่วนบุคลากรสังกัดคณะ เร่ิม
ใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ หลังเดือนกันยายน 2564   

 

                    ๔.๔  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

                              ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำเสนอ
ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามมติคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ในการ 
ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๔   มีมติให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๖๔ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ อีกครั้ง   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข   (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔  
ประกอบด้วย  หมวด ๑ –๑๖  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
 

                               ข้อ  37  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                    37.1  ให้คณะที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดทำประกาศแนวปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพ่ือกำหนดมาตรฐานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความเฉพาะของศาสตร์ 
นั้น ๆ  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ หรือที่ เรียก ชื่อเป็นอย่างอ่ืน และ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามลำดับ 
                                  37.๔   ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งของมหาวิทยาลัย และหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หากฝ่าฝืนให้คณะที่นักศึกษา
สังกัดพิจารณาความผิดและดำเนินการ ตามประกาศในข้อ 37.1 
 



๗ 
 
 

                             มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

              ๔.๕  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามมติคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบี ยบ/
ข้อบังคับ ในการ ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔   มีมติให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 
๒๕๖๔  และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ อีกครั้ง  บัดนี้  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ดำเนินการทบทวนและแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   
                      ข้อ  ๙   หลักการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  สำหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต มีดังนี้   
                            (๑)  นำผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้  ความสามารถและหรือสมรรถนะมาเทียบ

หน่วยกิต และสมสมในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

                             (๒) สะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถและหรือสมรรถนะใน

ระบบคลังหน่วยกิตได้โดยไม่จำกัดอายุ ระดับคุณวุฒิของนักศึกษา และระยะเวลาของการศึกษา 

                             (๓)  การลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิต  โดยมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการ

สะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

                             (๔)  ลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษา  มากกว่า  ๑ แห่งได้ 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันของแต่ละสถาบัน 

                             (๗)  การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต ตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถสะสมได้ทั้งผล

การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล 

โดยสามารถดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ  

                มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   



๘ 
 
 
 

                  ๕.๑   เรื่องแจ้งจากกองนโยบายและแผน 
                        - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
 

                    นายนเรนทร อมรจุติ   รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จำนวน 504,957,400.00 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 154,086,100.00 บาท โดยมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3)  ดังต่อไปนี้ 
              ๑)   งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัย จำนวน 659,043,500.00  เบิกจ่ายทั้ งสิ้น
396,935,706.80 บาท  ร้อยละ 60.23 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
                                                          ตั้งงบประมาณ            เบิกจ่าย                    ร้อยละ 
                     งบประมาณแผ่นดิน          504,957,400.-     334,488,855.76            66.24 
                     งบประมาณเงินรายได้       504,957,400.-       62,446,851.04            40.53 

2) งบประมาณ รายจ่ ายประจำ จำนวน 542 ,342 ,300 .00 บาท เบิ กจ่ ายทั้ งสิ้ น 
358,265,549.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.06  จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
                                                          ตั้งงบประมาณ            เบิกจ่าย                    ร้อยละ 
                     งบประมาณแผ่นดิน          451,326,700.-    319,767,386.70             70.85 
                     งบประมาณเงินรายได้          91,015,600.-     38,498,162.34              42.30 

3) รายจ่ายตามภารกิจหลัก จำนวน 21,893,000.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,408,976.32 
บาท  คิดเป็น  ร้อยละ 42.98   จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
                                                          ตั้งงบประมาณ           เบิกจ่าย                    ร้อยละ 
                     งบประมาณแผ่นดิน               9,263,100.-     3,926,032.16               42.38 
                     งบประมาณเงินรายได้          12,629,900.-     5,482,944.16               43.41 

4) รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้ งภายใน จำนวน 29,097,600.00 บาท เบิกจ่ายทั้ งสิ้ น 
13,001,810.90 บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.68   จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
                                                           ตั้งงบประมาณ           เบิกจ่าย                   ร้อยละ 
                     งบประมาณแผ่นดิน               3,508,300.-          808,960.21            23.06 
                     งบประมาณเงินรายได้          25,589,300.-      12,192,850.69           47.65 

 

             ๕) รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 60,872,700.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
13,262,027.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.79 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
                                                          ตั้งงบประมาณ               เบิกจ่าย               ร้อยละ 



๙ 
 
 

                     งบประมาณแผ่นดิน             40,859,300.-          9,986,476.69         24.44 
                     งบประมาณเงินรายได้          20,013,400.-           3,275,550.75        16.37 

6) งบประมาณรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน จำนวน 4,837,900.00 บาท เบิกจ่ายทั้ งสิ้น 
2,997,343.10 บาท   คิดเป็นร้อยละ 61.96 โดยทั้งหมดเป็นงบประมาณเงินรายได้ 
 

          มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     5.๒  แผนปฏิบัติการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ปีการศกึษา 2565 
           อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่คณะกรรมการแกนนำแนะแนวและประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ประชุมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ การรับ
สมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม และวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 แล้ว
นั้น   จึงขอนำเสนอแผนปฏิบัติการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565  ดังนี้  เป้าหมายของการรับนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของแผนรับสมัครนักศึกษา  การ
ดำเนินงานแนะแนว ทำได้ 2 ทาง ๑) พัฒนาระบบและกลไลการรับสมัครนักศึกษาของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย  ๒) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อออนไลน์ และสื่อทุนการศึกษา)  ๓) สร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ๔) บริการวิชาการในงานวิชาการ  ๕) การแนะแนวประชาสัมพันธ์ (ให้โควตากับ
หน่วยงาน) 

           ประธาน   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ควรมีการทบทวนการให้ทุนประเภท
ต่าง ๆ  เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนใช้เป็นแนวปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนาน  จึงควรมีการ
พิจารณาปรับปรุงระบบการให้ทุนใหม่ 

       

          มติที่ประชุม   รับทราบ  และมอบหมายผู้ช่วยอธิการบดี  สำนักส่งเสริม
วิชาการ  และคณบดีทุกคณะร่วมกันพิจารณาแนวทางการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  และให้คณะ
พิจารณาจำนวนนักศึกษาและสาเหตุของการท่ีนักศึกษาออกกลางคัน  
  

                    5.3  สรปุรายงานจำนวนนักศกึษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปี 
การศกึษา 2564 
                              อ.ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค
ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยให้นักศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์  และส่งเอกสาร
ออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า                            
สรุปยอดจำนวนนักศึกษา  ดังนี้  
                                            นักศึกษายืนยันสิทธิ์          นักศึกษาส่งเอกสารรายงานตัว       
คณะครุศาสตร์                                 118     คน                         115     คน 



๑๐ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           683     คน                         664     คน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    223     คน                          223     คน 
คณะเททคโนโลยีการเกษตร                   108     คน                          104     คน 
คณะวิทยาการจัดการ                              223   คน                               217     คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                            155   คน                               148     คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 116   คน                               114     คน 
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ     165   คน                               165      คน 
                          รวม                     1,673   คน                             1,620     คน 
 

                          จำนวนนักศึกษาที่ส่งเอกสารรายงานตัวและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ได้จัดทำประกาศรายชื่อ และรหัสประจำตัวนักศึกษา                          
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

                    มติที่ประชุม  รับทราบ             

 
                  5.๔  สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการรับตีพิมพ์ในวารสารภายใต้สังกัดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบถึง  สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการรับตีพิมพ์ในวารสารภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ดังนี้ 
                        ๑)  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

             ด้วยงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเพชรบุรี  เป็นวารสารประเภทสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่มีการเผยแพร่ใน
รูปแบบ การตีพิมพ์ 3  ฉบับ คือ  ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–สิงหาคม และ ฉบับที่ 
3 กันยายน–ธันวาคม  โดยมี  ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม เป็นบรรณาธิการ  ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ดังนี้ 
                            -  ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี            
ให้กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ  1,500 บาท  
                           -   ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ให้กำหนด
อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์  บทความละ 2,500 บาท 

               ปัจจุบันได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 90,000 บาท และมีรายได้จากการ
เก็บค่าดำเนินการรอบงบประมาณปี 2563  จำนวน  114,000  บาท   
                               ในส่วน รายจ่ายของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ทั้ง 3 ฉบับ 
รวมทั้งสิ้น  112, 000 บาท  เมื่อพิจารณา รายรับ–รายจ่าย = 114,000 – 112,000 บาท  คงเหลือ 
2,000 บาท   
 



๑๑ 
 
 

  ๒)  วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ 
                           ปัจจุบันวารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 70,000 
บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้           
                        -  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารฯ ฉบับที่ 2/63 จำนวน  29 คน             
คนละ 1,000 บาท รวมเปน็เงิน 29,000 บาท 
                       -  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารฯ ฉบับที่ 1/64 จำนวน 32 คน คนละ 
1,000 บาท รวมเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท  
                       -  ค่าจัดทำเล่มวารสาร ฉบับที่ 2/63 จำนวน 25 เล่มๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน 4,500 
บาท   ฉบับที่ 1/64 จำนวน 25 เล่มๆ ละ 180 บาท  เป็นเงิน 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  เป็นเงิน 70,000 บาท 

                     3) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ                   

ขอปรับเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น PBRU Science Journal ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอเลข ISSN ใหม่ จากหอสมุด
แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ ป รั บ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ บ ท ค ว า ม  เ ป็ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php ซึ่ งเป็ น เว็บ ไซต์ที่ วารสารดำเนิ นการ และเว็บ ไซต์  
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU ผ่านระบบ  Thaijo ซึ่ งได้รับความอนุ เคราะห์จาก
สถาบันวิจัยฯ โดยวารสารได้เผยแพร่บทความวิจัยทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับในปี 2563 คือ  จำนวน 70,000 บาท และปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย
แล้วเสร็จเป็นเงิน 41,332.60 บาท ดังรายการต่อไปนี้ 

              - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารฯ  จำนวน 51 คน  คนละ 500 บาท 
รวมเป็นเงิน 25,500 บาท  

              -  ค่าใช้สอย  รวมเป็นเงิน   13,890 บาท      
            1)  จ้างในการจัดทำรูปและทำ template 1 เล่ม รวมเป็นเงิน 7,000     
            2)  ค่าจ้างออกแบบปก 2 เล่ม รวมเป็นเงิน 6,000 บาท  

  3)  ค่าจ้างซ่อมเครื่อง printer 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 890 บาท 
 

               -  ค่าวัสดุ  รวมเป็นเงิน  1,942.60 บาท 
            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 41,332.60 บาท คงเหลือ 28,667.40 บาท ซึ่งอยู่ระหว่าง

ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
 

      มติที่ประชุม   รับทราบ 

                  5.4  รายงานผลดำเนินการตามแผนของคณะทำงานวิศวกรสังคม 
                 นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยคณะทำงานวิศวกรสังคม  ได้กำหนดโครงการเพื่อการดำเนินงาน ไว้ทั้งหมด 
๘ โครงการ และมีโครงการย่อย ในโครงการ ยุวเกษตรพอเพียง  เพ่ือให้แต่ละคณะ ดำเนินการวางแผนและ
กำหนดจัดกิจกรรม ซึ่งมีโครงการย่อย แบ่งเป็น แต่ละคณะ ทั้งหมด 8 คณะ 8 โครงการ และส่วนกลาง คือ     



๑๒ 
 
 

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา 1 โครงการ ในแต่ละส่วนงานได้ดำเนินการ 
โครงการยุวเกษตรและเสร็จสิ้นแล้ว 6 โครงการ และมีโครงการ ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ ปีที่ 7 ที่ได้
ดำเนินการ ตามแผนของคณะทำงานวิศวกรสังคม เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 

วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔              โครงการยุวเกษตรครุศาสตร์  จิตอาสา ๑ คณะ ๑ โรงเรียน  
                                               ณ  โรงเรียนบ้านหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 วันที่  19 มีนาคม 2564               โครงการเกษตรพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                               ณ  โรงเรียนท่าตะคร้อมิตรภาพ ที่ 192  จังหวัดเพชรบุรี      
  

 วันที่ 30-31 มีนาคม 2564           โครงการยุวเกษตรพอเพียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                โรงเรียนบ้านแม่คะเมย  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 วันที่  8 และ 21 มิถุนายน              โครงการยุวเกษตรพอเพียง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                อุตสาหกรรม  โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
 

 วันที่ 25 มิถุนายน และ                  โครงการยุวเกษตรพอเพียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียน 
         2 กรกฎาคม 2564              บ้านซ่อง-ประชากรบำรุง  จังหวัดเพชรบุรี 
 

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564          โครงการยุวเกษตรพอเพียง(ส่วนกลาง) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
                                                เขื่อนเพชร  จังหวัดเพชรบุรี 
 

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564           โครงการราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ ปีที่ 7  โรงเรียนอานันท์  
                                                จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 

          มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๕   แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
                              นายกิตติภพ รักษาราษฎร์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการประเมินและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ประกอบด้วย  ผู้บริหารเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ได้มีการ
ประชุมจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2564 - 30 
มิถุนายน 2565)  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยแผนดังกล่าว มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณภาพพร้อม
ทำงานในแผนประกอบด้วย 4  กลยุทธ์   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุปไดด้ังนี้ 
 

            กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้พร้อมทำงานด้วยหลักวิชาการวิชาชีพและ 
                                                ทักษะในศตวรรษที่ 21 



๑๓ 
 
 

   กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเป็นนักศึกษาวิศวกรสังคมและการมีจิตอาสา 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ  
                                                (นักศึกษามีทัศนคติที่ดี, มีพ้ืนฐานที่มั่นคง, มีอาชีพมีงานทำ 
                                                เป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย) 
  

          มติที่ประชุม   รับทราบ 

                     ๕.๖  การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี                 

เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  2563 
                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  ตามที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม  แจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการยื่นคำขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด และหาก
ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานหรือส่วนราชการใดฝ่าฝืน ให้พิจารณาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสำเนา บันทึกข้อความ นก.กขค. ที่ อว ๐๒๐๒.๒/ว ๑๖๕๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  
(รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า ๖๑-๖๒) 
                

             เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  ให้เข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก – เขาปุ้ม ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๙  จนถึง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙  เพ่ือจัดทำศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร เนื้อที่ ๑,๓๐๖ ไร่ ถือเป็นการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ภายหลังได้รับอนุญาต  จึงมิต้อง
ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

        มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                    ๕.๗   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
                               อาจารย์ภาคย์   พราหมณ์ แก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยสถาบันวิจัยฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ในระหว่างวันที่ 29 - 30 



๑๔ 
 
 

กรกฎาคม  2564  ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร
อบรม   ในการจัดอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2565  ตามกรอบประเด็นวิจัยของมหาวิทยาลัย   
                               สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่นี้  
https://forms.gle/gAHXdfk1NmEfMant8 หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  ดร.บัณฑิตพงษ์  ศรีอำนวย  
เบอร์โทร 0918050101 เบอร์ภายใน 8608   
 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๘ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                               อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ด้วยฝีมือช่างชั้นเอก
เมืองเพชรบุรี    
                                 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รอง
ผู้อำนวยการ นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ  อ.ดร.สรไกร เรืองรุ่ง 
ผู้อำนวยการสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย และ อ.จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ลงพ้ืนที่  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564  เพ่ือเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ 
พร้อมทั้งกำกับติดตาม การดำเนินงานช่างปูนปั้น ทั้ง 10 ท่าน พบว่าการดำเนินงานของ ทั้ง 11 ชิ้นงาน  
เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าแผนที่ตั้งเป้าไว้  ทั้งนี้กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม จะทำการ
ก่อสร้างฐาน เพ่ือรองรับผลงานทั้ง 11 ชิ้นงาน  คาดว่าจะเสร็จภายใน  13 สิงหาคม  2564  
 

          มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

                      ๕.๙  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชดิชเูกยีรติ ผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวลั “เพชรพระนคร” ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
                           อาจารย์ภ าคย์   พราหมณ์ แก้ ว   รองผู้ อำนวยการสถาบันวิจัยและส่ งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พระนคร ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีงานผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
รางวัล “เพชรพระนคร” ประจำปีพุทธศักราช 2564  โดยสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                    

https://forms.gle/gAHXdfk1NmEfMant8?fbclid=IwAR1Hnc5NuS9ZoBh6GRrlSY4UYS2YqWTxlOQTfW27aX64qOVwfHp-tKF0PP8


๑๕ 
 
 

ได้ส่งผลงานของ  อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ  อาจารย์สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เข้าประกวดในสาขาทัศนศิลป์  และเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
ประจำปี  2564  รางวัล “เพชรพระนคร” ครั้งที่ ๓  สาขาทัศนศิลป์    กำหนดรับรางวัลในวันที่ 27 
กรกฎาคม  2564  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
 

         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๐  การดำเนินการจัดซื้อ Zoom Meeting                                         
                               นายเชฐ ศรีแย้ม  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564  ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
ดำเนินการจัดซื้อ Zoom Meeting  เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  และงานประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  นั้น 

                      ซึ่งคุณสมบัติของ Zoom Meeting ที่จัดซื้อเป็นรูปแบบ Zoom Meeting Edu 
Premium สำหรับสถานศึกษา ระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี  มี 50 สิทธิ์การใช้งาน (License) 1 สิทธิ์รองรับ
เข้าร่วมได้ 300 คน (ขยายได้ 1,000 - 3,000 คน)   และไม่จำกัดระยะเวลา (แบบฟรี 40 นาที)  เป็น
จำนวนเงิน 211,860 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้ดำเนินการขออนุมัติซื้อไปแล้ว  เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบ  

 

         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๑  ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย                                        
                               นายเชฐ ศรีแย้ม  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย “Webometrics Ranking of World Universities”   

                   1) Webometrics  ระดับประเทศ อันดับที่ 43 (194)  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อันดับที่ 8 (38)  และระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก  อันดับที่ 2 (4)   

                   2) Google Scholar  ระดับประเทศ อันดับที่ 26 (38)  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับที่ 2 (7)  และระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก อันดับที่ 1 (2)   

 

         มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                  ๕.๑๒  โครงการคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา  
         อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจ้งต่อที่

ประชุมให้ทราบว่า ตามที่สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ งดให้ใช้บริการในห้องสมุด  ดังนั้น จึงมี
แนวความคิดช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ โดยจะจัดทำโครงการคอมพิวเตอร์
ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา โดยใช้วิธีการ 2 รูปแบบ คือการซื้อขาด และเช่าซื้อ  สำหรับกระบวนการยืม/คืน
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา จะพิจารณายืมเป็นรายเดือน หรือยืมต่อเนื่อง ๑ ภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษา
เข้าจองผ่านระบบออนไลน์  และมหาวิทยาลัย จะได้มีการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการพิจารณาการยืมคืนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบคณะกรรมการ  



๑๖ 
 
 

          ผศ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  เห็นด้วยกับโครงการคอมพิวเตอร์ยืมเรียน ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา โดยควรมี
การสำรวจความต้องการของนักศึกษา  และให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ นำเข้าโครงการยืมเรียน 

 

                            มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
                  ๕.๑๓  การปิดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั่วคราว 
                              ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ขออนุญาตปิดอาคารของคณะ  ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม 2564  
เพ่ือทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ   และอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการ ทำการเรียนการสอนออนไลน์ที่พักศัย  
๑๐๐%  จนถึงวัน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  โดยทำรายงานการจัดการเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยทราบ 
ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ทำงานเหลื่อมเวลา จนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.2564 
 

                            มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                  ๕.๑๔  การจัดแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย 
                              อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอ
เชิญชวนบุคลากร ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ในงานนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทยแบบในเพจของงานสื่อสารองค์กร  
 

                            มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                     ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖4  เมื่อ
วันท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน
มิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 
                         -  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครอง ในพ้ืนที่
วิทยาเขตโป่งสลอด และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ระหว่างปี 2564-2569 
                         -  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้ามหาวิทยาลัยสีเขียว  (การสร้างพลังงานทดแทน       
เพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 
                         -   เห็นชอบ  ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และยกเว้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ๒.๒  และ ๓.๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                         -  เห็นชอบ  การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวง โดยจัดอยู่ใน
กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 

                         -  อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือรับรองจำนวนนักศึกษาที่ขอรับเพ่ิมจากแผนรับสมัครของสาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 



๑๗ 
 
 
       -  อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ราย และระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ ราย   

                         -    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็น                 
ข้าราชการ 

                         -    ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบแผนการบริหารการเรียนการสอนผ่าน
รูปแบบ PBRU Online Learning Platform Management Project 

                         -    อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน  ๑๙๙ ราย  

                         -    อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  ๒ ราย  ได้แก่ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จำนวน ๑ ราย  และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)  จำนวน 
๑ ราย  โดยไม่มีข้อทักท้วง  

                         -    ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  จำนวน  ๓  หลักสูตร   

                         -    รับทราบ  รายงานการเงินประจำเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๔ 

                         -  รับทราบ  แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ 

                         -     รับทราบ  แนวทางการขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้ความเห็นชอบ      
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 

 

 



๑๘ 
 
 

 

 

 

 
       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


