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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๘ (๕๓)/๒๕๖๔ 
                                วันจันทร์ ที่  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผู้มาประชุม    (ในห้องประชุม)                จำนวน     ๕       คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                             กรรมการ   
๔. อาจารย์อนุชาติ         บญุมาก               ผู้ชว่ยอธิการบดี                                          กรรมการ 
๕. ผศ.ทัศนัย                ทั่งทอง                ผูช้่วยอธิการบดี                                          กรรมการ 

ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)        จำนวน    ๑๙   คน 
 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ์          ที่ปรึกษาอธิการบดี                                     กรรมการ  

๒. อาจารย์ ดร.เมธาวิน   สาระยาน             ผู้ชว่ยอธิการบดี                                          กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.อัญชนา          พานิช                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                            กรรมการ                    
๔. รศ.ดร.บัญญัติ           ศิริธนาวงศ์            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                     กรรมการ 
๕. รศ.ดร.กาญจนา         บญุส่ง                  คณบดีคณะครุศาสตร์                                  กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.กังสดาล          สกุลพงษ์มาลี         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                        กรรมการ    
๗. ผศ.ณรงค์                 ไกรเนตร์              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                             กรรมการ 
๘. ผศ.สุวฒัน์                เตชะเพชรไพบูลย์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.วิวิศน์       สขุแสงอร่าม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                          กรรมการ 
๑๐. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงค์ฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ                         กรรมการ   
๑๑. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                            กรรมการ  
๑๒. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา                 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ                 กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วจิิตรปัญญารักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                             กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ปิยวรรณ        คุสินธุ์                 ผอ.สำนักวิทยบริการ ฯ                               กรรมการ                 
๑๕. ผศ.แสนประเสริฐ       ปานเนียม            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ 



๒ 
 
 

๑๖. อาจารย์ภาคย์           พรมหมณ์แก้ว       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ 
๑๗. อาจารย์กรกรต         เจริญผล               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ    
๑๘. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ 
 
๑๙. นายสะอาด             เขม็สีดา                 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี          กรรมการและ 
                                                                                                             เลขานุการ            

ผู้ใม่มาประชุม             จำนวน  ๑   คน 
 

๑. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน               รองอธิการบดี                                       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        รักษาการหัวหนา้ศูนยก์ีฬาและนันทนาการ  (online) 
๗. นายเชฐ                    ศรีแย้ม             รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (online) 
๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท์         หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๙. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๑๐. นายฤทธี                ทมิรอด             นักบริหารงานทั่วไป  
๑๑. อาจารย์ ดร.จุติพร     อินทะนิน          รอง ผอ.สำนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (online)                          
1๒. นายวันณพงศ์           วงศ์พานิช         นักวิชาการศึกษา  (online) 
๑๓. นายชาญยุทธ์           อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน (online)                          
๑๔. นางอัญธิกา             ถาวรเวช           รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร (online)                          
๑๕. นายวันณพงษ์          วงศ์พานิช          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (online)                          
๑๖. นางสาวณัฐจิรา        หวังดี               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (online)                                                         

 
  

เริ่มประชุม   เวลา   ๑๓.๐๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 



๓ 
 
 

                   ๑.๑   (ร่าง) โครงสร้างสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ 
                               ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย  จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบริหารสินทรัพย์ 
และจัดหารายได้   ในส่วนการจัดหารายได้ด้านการผลิตบัณฑิต  มอบหมายสำนักส่งเสริมวิชาการ ดำเนินการ
ให้เป็นไปตาม มคอ.2  โดยร่วมมือกับคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบสถาบันวิจัยฯ พิจารณานำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพ่ือหารายได้เข้า
มหาวิทยาลัย   
                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุม                   
ให้ทราบถึง (ร่าง) โครงสร้างสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้  ประกอบด้วย หน่วยงานบริการให้เช่าพ้ืนที่  
หน่วยงานบริการหอพัก  หน่วยงานกีฬาและอุปกรณ์การศึกษา  ธุรกิจโรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง  ธุรกิจสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  ธุรกิจมัลติมีเดียและบันเทิง  ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนา  ศูนย์จำหน่ายสินค้าและนวัตกรรม   
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                        -    เห็นด้วยกับการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้  โดยให้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาจัดทำหน่วย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
                        -   การบริหารงานของสำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้  หากใช้ระบบราชการทั้งหมด 
อาจไม่ประสบความสำเร็จ  จึงควรนำระบบบริหารงานลักษณะของเอกชน มาปรับใช้ในการดำเนินงาน เช่น 
การมีตัวแทนจำหน่าย  เป็นต้น   
                        -   ควรนำตำราเรียน  เข้าร่วมจัดจำหน่ายเพ่ือเป็นการหารายได้  ในส่วนการรับแปล
เอกสารภาษาต่างประเทศ  และการจ้างผลิตสื่อจิดิทัล  สามารถบริหารจัดการเป็นการหารายได้ส่วนหนึ่ง 
                        -   ควรพิจารณาเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ภายนอกมาบริหารจัดการ แล้วนำไปจัดจำหน่าย
เป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย                 
 

                  มติที่ประชมุ  เห็นชอบ  ให้มีการจัดตัง้สำนักบริหารทรัพยส์ินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

 

                   ๑.๒  การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
                                ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
กำหนดเกณฑ์การทดสอบของอาจารย์ และนักศึกษา ดังนั้น  มหาวิทยาลัย จึงต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือ 
พัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  ซึ่งบางสาขาวิชา  ควรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หากมี
ความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ  ให้จัดทำโครงการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินงาน 
                    

                         มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ไปพิจารณาดำเนินการรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

                      ๑.๓  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบออไนไลน์ 



๔ 
 
 

                                ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัส            
โควิด 19  ทำให้มหาวิทยาลัย ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด  ซึ่งมีบางนักศึกษาบางส่วน                      
มีปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียน เช่น เครื่องมือสื่อสาร  ตำรา/หนังสือเรียน  ดังนั้น มหาวิทยาลัย จำเป็นต้อง
สนับสนุน โดยทำจัดโครงการหนังสือยืมเรียนเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  ในส่วนการลดค่าบำรุง
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลที่จะต้องส่งไปยังกับ
กระทรวงฯ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง  ดังนั้น  อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ  จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ
ข้อซักถามให้กับผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกัน   
 
                           มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

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 – ๑๘)  
 

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

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง    

-                     

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                     ๔.๑   โครงการจัดหาระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
                        ผศ.สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำเสนอต่อ 
ที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้ระบบการเรียน 
การสอนในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำได้  เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด  ดังนั้น                  
จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์   โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่อง
ดังกล่าว  โดยทำการพัฒนาและจัดหาระบบการสอนแบบออนไลน์   ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เทียบเท่ากับ 
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานระดับสากล  การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจัดระบบ 
การสอนบน Cloud Server  หรือ Dedicated  Server  การบริหารจัดการมาตรฐานหลักสูตรและการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน AUSTRADE  สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย    
บนระบบ Canvas LMS ประมาณการค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งาน หากมีอาจารย์ จำนวน ๕๐๐ คน  
นักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน ๖,๐๐๐ คน ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ในปีแรก จำนวน  6,805,355 บาท  
และค่าใช้จ่ายปีที่ 2  เป็นเงิน  5,845,450 บาท  ซึ่งจากการประชุมคณะทำงาน มีความคิดเห็นว่าจะให้



๕ 
 
 

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าใช้ระบบการเรียนการสอน Canvas LMS โดยเสียค่าใช้จ่าย 4,107,455 
บาท   
                                เป้าหมาย  ภาคการศึกษาที่ 2/2564  เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
เต็มรูปแบบและผ่าน Blended Learning  Approaches สำหรับรายวิชาปฏิบัติ  จัดทำรายวิชาในระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ครบทุกหลักสูตร  บริหารจัดการรายวิชาในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ครบทุก
หลักสูตร    ภาคการศึกษาท่ี 1/2565   เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree  ในทุกหลักสูตร 
 
 
                                กรอบระยะเวลาการดำเนินการ  
                           *    มิถุนายน - กรกฎาคม 2564  จัดหาบริษัทที่มีความเหมาะสม   
                           *    สิงหาคม 2564  ติดตั้งระบบ Wordshop & Training ให้กับคณะทำงาน 
                           *    กันยายน 2564  ออกแบบ Template ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
                           *    ตุลาคม 2564  Wordshop & Training การใช้ระบบให้คณาจารย์และนักศึกษา 
                           *    พฤศจิกายน 2564  เปิดใช้ระบบการเรียนการสอน Online 
            

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
                            -   ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด 
                            -   ทำการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมาก 
                                ยิ่งขึ้น 
 

                                มติที่ประชุม เห็นชอบ โครงการจัดหาระบบการเรียนการสอนออนไลน์  โดย
ให้บริหารจัดการให้คุ้มค่าคุ้มทุน และทำการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนเดิมของมหาวิทยาลัยควบคู่กัน 
 

                      ๔.๒   การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 

                      นางสาวณัฐจิรา  หวังดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นำเสนอต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย  ได้มีการดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยง  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ ยง   โดยมอบกองนโยบายและ
แผน  ดำเนินการ   (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า  ๒๒-๓๐) ดังนี้   

                             ขั้นตอนที่  1  คือ   ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับ 
                                                     ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
                             ขั้นตอนที่  2  คือ   แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
                                                     ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งกำลังดำเนินการ 
                             ขั้นตอนที่  3  คือ   การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนบริหาร 
                                                     ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                       โดยให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนกลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแผนมหาวิทยาลัย พบว่าความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น มีค่า
ความเสี่ยงลดลง  ประเดน็ความเสี่ยง มีดังนี้ 
                                 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑   การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 



๖ 
 
 
                                                                สังคมยุคใหม่ 
                                 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒    สภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัย   
                                 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓    ภาวระวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจาก 
                                                                สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 
                                 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔   ความไม่ปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ ชีวิต และ 
                                                                ทรพัย์สิน                         
 

                                     มติที่ประชุม   เห็นชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนกลยุทธ์และ
แนวทางการจัดการความเสี่ยงในแผนมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
                      ๔.๓   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการ 
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป สำนักส่งเสริม
วิชาการฯ  จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ...... สรุปสาระคำสัญ ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า         ) 
                                 ข้อ  ๓ ให้แก้ไขความต่อไปนี้ ในข้อ ๔  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บครั้งเดียว
ตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาต้องชำระ  มีดังนี้ 
                                    (๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ประกอบด้วย ค่าสมัครสอบ ค่า
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรนักศึกษา และค่าเอกสารคู่มือ  รวม  ๑,๐๐๐  บาท 
                                    (๒) ค่าประกันของเสียหาย  จำนวน    ๕๐๐  บาท  
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   
        

                            -  ควรปรับปรุง ประกาศ เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2564 ฉบับนี้ โดยปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564  ในเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
 

                            มติที่ประชุม  ทบทวน  โดยให้ปรับปรุง ประกาศ เร่ือง อัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.2564  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
 

                    ๔.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์
บทความวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์  พ.ศ. 2564 
                             ผศ.ดร.อัญชา  พานิช  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอต่อที่
ประชุม  ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดทำวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์  ซึ่งเข้าฐาน TCI        
กลุ่ม ๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ



๗ 
 
 

สังคมศาสตร์  ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึง
ผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคม  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์  กำหนดออก ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ 
เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับละ ๑๒-๑๔ บทความ ดำเนินการ
จัดทำมาแล้ว ๔๕  ฉบับ  ได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยย้อนหลัง ๓ ปี ดังนี้  
 

   ปีงบประมาณ  2562    จำนวน  160,000 บาท     
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๔    จำนวน   ๗๐,๐๐๐ บาท  
 

 
 

                             ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะคิดค่าธรรมเนียม 

การลงบทความในวารสาร โดยมีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์สำหรับบทความที่ได้รับอนุมัติ          

ให้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์  ซึ่งได้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   (รายละเอียดเอียดตาม

เอกสาร  หน้า ๓๔-๓๖)  สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้ 

          ๑) ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
ให้กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ ๑,๕๐๐ บาท 

          ๒) ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดอัตรา
ค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ ๒,๕๐๐ บาท 

           ๓) ไม่มีการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

                       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

                          -   ให้นำหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการของวารสารทั้ง ๓ ฉบับ  ของมหาวิทยาลัย  

มาพิจารณา  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

         มติที่ประชุม  ให้มีการพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการลงบทความวิชาการ 
ทั้ง ๓  ฉบับ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 

                       5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (ฉบับท่ี 2) 



๘ 
 
 

               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2) เรียบร้อยแล้ว  โดยกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผลปลายภาคเรียน  ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า      ) 
 

     1  กันยายน – 29 ตุลาคม 2564 ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
     1-5, 8-9 พฤศจิกายน 2564              สอบปลายภาคเรียน  (ผ่านระบบออนไลน์) 
     ๑๐  พฤศจิกายน 2564                     ปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 
     ๑๙  พฤศจิกายน 2564                     คณะส่งผลการศึกษา มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
                              
 

                            มติที่ประชุม   รับทราบ   

                

                

                       ๕ .๒  การดำเนินงานเพ่ือให้นักศึกษายืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล 
                  ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการแนวทางลดค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน และงานสื่อสาร
องค์กร ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตร 
เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงอุดมศึกษาฯ ตามนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวนเงินที่     
ของบประมาณในรอบแรก  ๒๗,354,600 บาท  และจะจัดส่งข้อมูลรายชื่อ เพ่ิมเติม รอบ ๒ ได้แก่ 
ระดับปริญญาโท และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ต้องส่งภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2564  (รายละเอียดตาม
เอกสาร หน้า ๔๒) 
                            มติที่ประชุม   รับทราบ   

 

                    5.๓   รายงานผลการดำเนินงานโครงการตดิตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายใน
มหาวิทยาลัย 

                    นายเชฐ  ศรีแย้ม  รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในงบประมาณ 11,330,000 บาท เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  โดยมีระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 4 ตุลาคม  2564 โดยมีจุด
ที่ต้องเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ 700 จุด และปัจจุบันได้ดำเนินการเดินสายไปแล้ว 235 จุด คงเหลือ 464 



๙ 
 
 

จุด  คิดเป็นร้อยละ 25  ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  4 ตุลาคม  2564 (รายละเอียดตาม
เอกสาร หน้า  43-44) 

 

                            มติที่ประชุม   รับทราบ   

 

                   5.๔  การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา 
                              นายเชฐ  ศรีแย้ม  รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ
ว่า ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตาม
มาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564”  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2564   โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน-เพ่ิมรายการ ข้อมูลต้องส่งให้สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ 5 ฐาน (ฐานสถานศึกษา ฐาน
บุคลากร ฐานนักศึกษา ฐานผู้สำเร็จการศึกษา ฐานตอบสอบถามการมีงานทำ 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม UNICON เฟสแรกที่ต้องทำการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวงการอุดมศึกษา ในการนี้ จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง  เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยง
ดังกล่าว จำนวนงบประมาณ 1,950,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 
 

       -    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท  จำนวน 1 เครื่อง 
                      -    Software ฐานข้อมูล Oracle Standard Edition ราคา 800,000 บาท จำนวน 2 
License รวมราคา 1,600,000 บาท (ของเดิม Oracle Enterprise Edition ใช้ตั้งแต่ปี 2548) 
 

       มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                   5.๕  การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและนวตักรรมพืชกัญชาและพืชเสพตดิ
สมุนไพรทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภัฏ  ระยะที่ ๑ 

                                อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล็งเห็นความสำคัญของ
การนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ในด้าน  การวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแผนไทย เกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยเพ่ือนำประโยชน์ของพืช
กัญชามาใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา ส่งเสริม พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมการผลิตและสกัดสาระสำคัญ
จากกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ   ในการนี้  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพร
ทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะที่ 1  ให้ทราบ ดังนี้  

การดำเนินงาน  



๑๐ 
 
 

                               ๑)  ด้านสถานที่  งานฐานราก งานรั้ว - ทางเข้า และงานห้องน้ำ – โครงสร้าง 
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2564   (รอบริษัทส่งงานให้กับมหาวิทยาลัย)  
                               ๒)  วัสดุและครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจากจะต้องรอให้การ
ดำเนินการสถานที่แล้วเสร็จ  จึงสามารถนำวัสดุและครุภัณฑ์มายังพ้ืนที่ได้ และมีวัสดุบางส่วนเริ่มดำเนินการ
จัดส่งมายังสถาบันวิจัยฯ เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้เบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

           มติที่ประชุม  รับทราบ และให้เร่งดำเนินการจัดทำโรงเรือนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

 

                  ๕ .6   โค รงก ารสร ้า งมหาว ิท ยาล ัยแม ่ข ่ายด ้านมาตรฐานความปลอดภ ัย
ห้องปฏิบัติการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

          อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ได้รับการ
สนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการ  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื ่อง  โครงการสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  โดยมีวัตถุประสงค์หลักที ่สำคัญ  คือ 1) พัฒนาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลาง  (แห่งใหม่) (Medium node) ด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  2)  พัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ได้รับการยกระดับ 
อย่างน้อย ๑๐ ห้องปฏิบัติการ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องปฏิบัติการความปลอดภัยขนาดกลางไปสู่
ขนาดใหญ่  3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

          สถาบันวิจัยฯ ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยจะส่งเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานได้ศึกษาเพ่ิมเติม และเชิญ
หน่วยงานเข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมแบบ Online  ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม เพ่ือ ใช้เป็นแนวทางในการจัด
อบรมในยุค New Normal   สถาบันวิจัยฯ ประสานหน่วยงานภายนอกร่วมเป็น Sub node  ได้แก่  มทร.
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  วิทยาลัยพยาบาล                 
พระจอมเกล้า  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี  เพ่ือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการต่อไป 

 

        มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                   5.๗   การสัมมนาและแสดงนิทรรศการ RAINS for Western Food Valley 

https://www.pccphet.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-m/


๑๑ 
 
 

                              อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่ า  ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก  นำโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดการสัมมนา และจัดแสดงนิทรรศการ  RAINS for Western Food 
Valley 2563  การพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กในภูมิภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม 2564  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM)   ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน ๓  โครงการ งบประมาณสนับสนุน  จำนวน 
1,474,125 บาท  และได้นำโครงการวิจัยดังกล่าวในการสัมมนาครั้งนี้  ได้แก่   

๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงสุขภาพ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้
หม้อแกงเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าว 

๒) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น 
๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กหม้อแกงกล้วยหอมอบกรอบ 

                             มติที่ประชุม   รับทราบ 

                      5.๘  รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมใบอนุญาตขบัรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์  และโครงการอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑  
           นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ศูนย์ฝีกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมใบอนุญาต
ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หรือดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่  เมื่อวันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  1  คน   
                               และรายงานผลการอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 10)
ระหว่างวันที่  20 - 22 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จำนวน 6 คน ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างไฟฟ้าฯ  จำนวน 5 คน   คิดเป็นร้อยละ 83.33 
     

         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                   5.๙  การประมาณการรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564  
                            นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2564  ได้มีการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงาน ในส่วนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
สนับสนุนบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  ในการสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษา  ดังนั้น   จึงได้มีการพิจารณาการปรับการจัดสรรงบประมาณใหม่ ของ ๔ หน่วยงาน  (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
 

    -   กองพัฒนานักศึกษา      ได้รับการจัดสรร            806,300  บาท 
    -   ศูนย์กีฬาและนันทนาการ                ได้รับการจัดสรร            744,800  บาท 
    -   สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ                  ได้รับการจัดสรร            915,700  บาท 



๑๒ 
 
 

    -   สำนักวิทยบริการ ฯ                       ได้รับการจัดสรร            835,500  บาท 
 

        มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  5.๑0  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

                              ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่มูลนิธิ
ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย  ได้จัดลำดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในปี 2564            
โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในระบบและนอกระบบ  เข้าร่วมจำนวน 35 แห่ง  ผลการจัดอันดับ ปี 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ลำดับท่ี ๑  ระดับประเทศ  ในการนี้  จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบจนได้รับรางวัลในครั้งนี้   
 

         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  5.๑๑  การนำเสนอผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

                               ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วย
มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) ภายใต้ชื่องาน “พลังสามัคคีแห่งรวงข้าว  ร่วม
ก้าวฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” ในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 11.30 น.  ณ  ห้อง
ประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล   กิจกรรม ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ในหลวง
กับการพัฒนาท้องถิ่น  การเสวนาชุมชนต้นแบบสู่ความสำเร็จในยุคโควิด 19  การจัดนิทรรศการชุมชน   
การนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ในการนี้  ขอความร่วมมือคณะต่าง ๆ ร่วม
ตอบรับการจัดนิทรรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
                             ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี 
จะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(ผ่านระบบออนไลน์)  ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ในการนี้ ขอทราบความคืบหน้าการ
เตรียมการในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้  จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  การ
ดำเนินงานของวิศวกรสังคม   การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
                            อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้มีการประสานกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพ่ือเตรียมข้อมูลปัญหา
อุปสรรค  การดำเนินงานของวิศวกรสังคม ได้ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก      
ที่เข้าดำเนินการ  ส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประสานงานกับ ผศ.พจนารถ บัวเขียว  โดยจะมี
การประชุมคณะทำงานภายในสัปดาห์นี้ เพ่ือรายงานข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ  
 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                5.12  โครงการมอบถุงปันสุขขององคมนตรี 



๑๓ 
 
 

                            นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์  รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  มีโครงการมอบถุงปันสุขให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 200 ชุดนั้น  ขณะนี้ยังไม่ได้รับคาดว่ากำลังทยอยนำส่ง  ซึ่งวิศวกร
สังคมของมหาวิทยาลัย จะจัดทำถุงปันสุขเพ่ิมเติมอีกจำนวน ๓๐๐ ชุด  และได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
อีก จำนวน ๑00 ชุด  โดยจะกระจายแจกไปยังนักศึกษาของทุกคณะ  และวิศวกรสังคม  ได้จัดตั้งตู้ปันสุข   
ไว้บริเวณหน้าสถานีตำรวจหน้ามหาวิทยาลัย   ในส่วนกิจกรรมการดำเนินงานที่วิทยาเขตโป่งสลอด ขณะนี้ 
วิศวกรสังคม  ได้ทำการปลูกพืชสมุนไพรเรียบร้อยแล้ว  ได้แก่  ฟ้าทะลายโจร  เป็นต้น 
                             

                 5.๑3  การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. 
เป็นต้น  ณ  ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑  คน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑  คน   คณะวิทยาการจัดการ  
๑ คน  คณะครุศาสตร์ 1 คน  สำนักงานอธิการบดี  ๒  คน  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ                  
๑  คน  รูปแบบการจัดการ จะใช้ระบบออนไลน์  และมีการนำผู้เกษียณอายุราชการ กราบสักการะ พระบรม          
มหามุนี  หลวงพ่อเกตุน้อย  ประธานกล่าวเปิดงาน การมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ      
 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖4  เมื่อ
วันท่ี  1๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2564 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการพัฒนาพ้ืนที่วิทยาเขตโป่งสลอด และยกระดับโรงเรียน
เครือข่ายสู่โรงเรียนคุณภาพ จำนวน  ๖  โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด  โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนเครือข่ายสู่
โรงเรียนคุณภาพ  โครงการปรับภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยว  โครงการสวนพฤกษศาสตร์  โครงการเสร้มสร้าง
สมรรถนะภาคเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับตำบลหนองกระปุ  โครงการศูนย์ฝึ กเยาวชนและ
ผู้นำชุมชน 
                         -  เห็นชอบในหลักการ  โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด
ติดตั้งบนหลังคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                         -   เห็นชอบ  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา 
(Improvement Plan)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒) รอบ ๑๒ เดือน 
(กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) 

                         -  อนุมัติ (ร่าง) กรอบแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

      -  อนุมัติ (ร่าง) แผนการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔  จำนวน  ๒๖  คน 



๑๔ 
 
 
                         -   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ   ซึ่งจะครบวารการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

                         -    อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๖ ราย  

                         -    อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  ๕ ราย   

                         -    ให้ความเห็นชอบการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน ๒ เรื่อง 
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ เรื่อง 

                         -    รับทราบ  รายงานการเงินประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

                         -    รับทราบ  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ไตรมาส ๓  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)   

                         -   รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

จำนวนที่รายงานตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ๑,๖๐๐  คน 

                        -   รับทราบหนังสือแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่องเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา อีก ๑ ปี
การศึกษา 

                         -   อนุมัติอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ 

                         -  รับทราบ  แนวทางการขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความ
เห็นชอบ      

 

 

 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๗  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



๑๕ 
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