
๑ 

 

 

                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ท่ี    ๒๖  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน     ๒๘      คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี    รองอธิการบดี                 กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี       กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                          กรรมการ 

๑๐. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                          กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.ปญญา         ทองนิล            คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ          เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการ 

๑๓. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร         คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           กรรมการ 

๑๔. รศ.ดร.บัญญัติ         ศิรธินาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน    สุขแสงอราม       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.ปาณิศา        แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๗. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                        กรรมการ

๑๘. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๑๙. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                       กรรมการ 

๒๐. นางสาวศศิกาญจน   พูลผิว               (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๒๑. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 

๒๒. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                    กรรมการ   

๒๓. ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร    ประภาสะโนบล  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ 

๒๔. อาจารย ดร.สรรเสริฐ   เลาหสถิต        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ   



๒ 

 

 

๒๕. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ   

๒๖. นางภควัน              จนัทนเสวี          รักษาการผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ      

๒๗. นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน            กรรมการ 

๒๘. นายสะอาด            เข็มสีดา             ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๓    คน 

๑. นางนับวรรณ             เอมนุกูลกิจ       ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            ติดราชการ 

๒. อาจารย ดร.อัจฉรีย     ภมุวรรณ          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                ติดราชการ 

๓. อาจารยจรรยาพร      บุญเหลือ           กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         ติดราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน   ๗   คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๒. อาจารย ดร.อัตภาพ    มณีเติม             รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๓. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๔. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๕. นางสถาพร               บญุหม่ัน            รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  

๖. นางสาวอรทัย            ชูเจริญ   นิติกรชํานาญการ          

๗. นายฤทธี                  ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๙.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   

                    ๑.๑   งานพระราชทานปริญญาบัตร ป ๒๕๕๙ 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุม ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีรวมมือกันดําเนินการ                                      

งานพระราชทานปริญญาบัตร จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ซ่ึงปนี้ไดเปลี่ยนสถานท่ีไปรับพระราชทานปริญญาบัตร                            

เปนท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนผลใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนของการเชาสถานท่ี  ดังนั้น จึงไดมี

การพิจารณาเรื่องสถานท่ีท่ีจะใชในการรับพระราชทานปริญญาบัตร  อาจใชมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงใดแหงหนึ่ง

ในภาคกลางเปนสถานท่ีรับปริญญาบัตรของสวนกลาง และในกลุมภูมิภาคตะวันตก   ซ่ึงตองมีการประชุมหารือ

ในกลุมท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.)  ซ่ึงคาดวาตองใชเวลาในการ จัดเตรียม

สถานท่ีใหม เปนเวลา ๒-๓ ป 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 



๓ 

 

 

                  ๑.๒   ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบุรี  

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 

จังหวัดเพชรบุรี  เม่ือวันท่ี  ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรวมตอนรับ  ศาสตราจารย

คลินิก นายแพทย อุดม คชินทร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีลงพ้ืนท่ีเขาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย  

และใหผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ไปเขารวมตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ณ  ชุมชนหนองหวย  

และรวมตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ ชุมชนนายาง   และมอบหมาย 

อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล พรอมนักศึกษา รวมจัดอาหารวางเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรีและคณะผูติดตาม บน

เขาวัง 
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                 ๑.๓   ความคืบการเตรียมการพัฒนาครู  

                               ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย ผศ.

ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย  ท่ีปรึกษาคณะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดเขารวมประชุมจัดทํา

แผนพัฒนาครูสูความเปนเลิศ  เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ซ่ึงแผนดังกลาวจะไมเสนอของบประมาณ  โดย

เปนแผนท่ีแตละมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาและผลิตครูของแตละสถาบันแลวสงใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา   ในสวนโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (สาขานาฏศิลป ๒๖ ทุน /ศิลปะ ๑๗ ทุน)  

จะมีการสอบภาคปฏิบัติ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในวันท่ี ๔ เมษายน  ๒๕๖๑   และในวันท่ี ๒๐ 

เมษายน  ๒๖๕๑  คณะครุศาสตรเตรียมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการผลิตครูนั้นควรเนนดานคุณภาพความเปน

ครูท่ีดีท่ีสุด  ดังนั้นจึงฝากผูเก่ียวของกํากับดูแลอยางเขมขนในทุกๆ ดาน  เพ่ือใหไดนักศึกษาทุนไว                           

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ   มอบคณะครุดําเนินการ 
 

                  ๑.๔   การนํานวัตกรรมดําเนินการเชงิพาณิชย 

                                รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ขณะนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  กําลังทําการสํารวจนวัตกรรมของอาจารยในคณะ  เพ่ือทําการขยาย

ผลตอยอดจัดทําเชิงพาณิชยเพ่ือหารายไดตอไป 

           ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรเรงรัดในการ

ดําเนินการ  Smart Farm  ใหแลวเสร็จภายใน ป ๒๕๖๓  โดยมอบหมาย ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี 

ดําเนินการเรื่องรูปแบบ 

                                 ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการ

ออกแบบ Smart Farm  ไดมีการประชุมวางแผนรวมกับทีมสถาปนิกออกแบบเรื่องการใชพ้ืนท่ี  การทําแปลง



๔ 

 

 

ทดลองตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  ซ่ึงตองมีการรื้อบานพักบางสวน  โดยจะไดมีการไปดูงานพ้ืนท่ีเกษตรตัวอยางของภาค

เกษตรอ่ืนประกอบการดําเนินการ  
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบรุี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๖) 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                     ๓.๑   ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ระยะ ๒๐ ป    

                             และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ระยะ ๕ ป 
 

                            นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการกองนโยบายและแผน 

สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  

๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ยังพิจารณา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๒๐ ป  และแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๕ ป  ไมแลวเสร็จ    ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดยุทธศาสตร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๗๙)  และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๕ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีความ

สมบูรณครบถวน นําไปสูการปฏิบัติ  จึงนําเสนอแผนยุทธศาสตรดังกลาว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ      

การประชุม )   จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

                 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้  

             -    ขอความชัดเจน ประเด็นวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการเกษตร อาหาร การทองเท่ียว และสรางองคความรูดวยศาสตร

พระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูสากล   เนื่องจากประเด็นวิทยาศาสตรสุขภาพหายไป 

                              -    เพ่ิมประเด็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิต  โดยควรเพ่ิมตัวชี้วัดเก่ียวกับการสราง

ชื่อเสียงของบัณฑิต    
 



๕ 

 

 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณารายละเอียด

ใหครอบคลุมอีกครั้ง 
 

                    ๓.๒    รายงานผลการแขงขัน พ.จ.น.ก.  ครั้งท่ี ๔๐ 

                                    อาจารย ดร.อัตภาพ มณีเติม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน   สืบเนื่องตอท่ีประชุม ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เปนเจาภาพจัดการแขงขัน

ทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี ๔  ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  ผลการแขงขัน  มีดังนี ้

                                     ผลการแขงขันทักษะวิชาการ                    

มรภ.เพชรบุรี                      ๑๕  เหรียญทอง     ๑๔  เหรยีญเงิน     ๑๕  เหรียญทองแดง   รวม ๔๔  เหรียญ 

มรภ.หมูบานจอมบึง               ๗  เหรียญทอง       ๗  เหรยีญเงิน     ๑๓  เหรียญทองแดง   รวม ๒๗  เหรียญ 

มรภ.นครปฐม                     ๒๑  เหรียญทอง     ๑๕  เหรยีญเงิน       ๖  เหรียญทองแดง   รวม ๔๒  เหรียญ 

มรภ.กาญจนบุรี                ๑๔  เหรียญทอง     ๑๒  เหรยีญเงิน     ๑๑  เหรียญทองแดง   รวม ๓๗  เหรียญ 
 

                                     ผลการแขงขันกีฬา                   

มรภ.เพชรบุรี                      ๓๗  เหรียญทอง     ๑๙  เหรยีญเงิน     ๑๙  เหรียญทองแดง   รวม ๗๕  เหรียญ 

มรภ.หมูบานจอมบึง               ๖  เหรียญทอง     ๒๐  เหรยีญเงิน     ๒๔  เหรียญทองแดง   รวม ๕๐  เหรียญ 

มรภ.นครปฐม                     ๒๒  เหรียญทอง     ๒๕  เหรยีญเงิน     ๒๕  เหรียญทองแดง   รวม ๗๒  เหรียญ 

มรภ.กาญจนบุรี                  ๗  เหรียญทอง       ๘  เหรยีญเงิน     ๒๖  เหรียญทองแดง    รวม ๔๑  เหรียญ 

 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ  ใหทุกคณะเตรียมการสําหรับการแขงขันในปหนา ซ่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเปนเจาภาพจัดการแขงขัน  

                 ๓.๓   รายงานการยืนยันสิทธิ์นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑   

                                อาจารย ดร.อัตภาพ มณีเติม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน   สืบเนื่องตอท่ีประชุม ใหทราบวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  Portfolio รอบ ๒ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม 

๒๕๖๑  มีผูผานการคัดเลือก  จํานวนท้ังสิ้น  ๖๑๔  คน  ยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ. จํานวน  ๕๑๗ คน   
 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                ๓.๔   ความคืบหนาการเตรียมการประชุมราชภัฏวิจัยนานาชาติ 

                                อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้ง



๖ 

 

 

ท่ี ๕” สหวิทยาการกับการสรางสรรควัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสูสากลในศตวรรษท่ี ๒๑   ในวันท่ี ๒-

๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ นั้น   จึงขอแจงรายละเอียดกําหนดการจัดกิจกรรมใหทราบ  ดังนี้   

                         วันท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕๖๑   กิจกรรมดังนี้    การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว

ประเทศ (ทปอ)  การประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ   การศึกษา

เสนทางทองเท่ียวและศึกษาดูงานโรงเรียนกองทุนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ งานเลี้ยงรับรอง  

(Gala Dinner)  

                      วันท่ี ๓  ธันวาคม ๒๕๖๑    กิจกรรมดังนี้   พิธีเปด  และการบรรยายเสวนา “การขับเคลื่อน

พระราโชบายตามยุทธศาสตรราชภัฏสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ กับ

ยุทธศาสตรราชภัฏสูการพัฒนาทองถ่ิน  ประเด็นทาทายในการสรางนวัตกรรมการจัดการศึกษาใหกาวทันทักษะท่ี

ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน ในศตวรรษท่ี ๒๑  การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวสูการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ไทยสิงขร-มะริด)  

                      วันท่ี ๔  ธันวาคม ๒๕๖๑    กิจกรรมดังนี้   ศึกษาดูงานเสนทางทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร

เพ่ือยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดนและพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนในการเชื่อมโยงประเทศ

เพ่ือนบาน   บรรยายประเด็นทาทายในการยกระดับอุดมศึกษาทองถ่ินเพ่ือการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย ในยุคไทย

แลนด ๔.๐   การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ   งานแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการ

แสดงนานาชาติ 

                      วันท่ี ๕  ธันวาคม ๒๕๖๑    กิจกรรมดังนี้   พิธีมอบโลแกหนวยงานตาง ๆ  พิธีมอบรางวัล

ดีเดนในการจัดบูธนิทรรศการ  พิธีมอบรางวัลดีเดนในการนําเสนอผลงานวิจัย  พิธีมอบธงเจาภาพครั้งตอไป 

                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

       -   ควรจัดสรางหองประทับรับรองสวนพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 

       -   การจัดอาหารงานเลี้ยงรับรอง (Gala Dinner)  ควรใหนักศึกษารวมดําเนินการ            

จัดทําอาหารเพ่ือแสดงศักยภาพของนักศึกษา   และการแตงกายงานวันเลี้ยงรับรองควรเปนชุดไทย หรือชุดประจํา

ชาติตาง ๆ  เพ่ือความสวยงามมีสีสัน 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมาย   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน 

นายสะอาด เข็มสีดา ดูแลดานกายภาพท้ังหมด   อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  และทีมงาน  ดูแลดานการ

ประชุมวิชาการ   อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี ดูแลดานการวิจัยท้ังหมด ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ดูแล

ดานศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด            
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                ๓.๕   การจัดซ้ือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศระบบมัลติมีเดีย  พรอม

ชุดคลังขอสอบ 

                              อาจารยวัชระ  เย็นเปรม  ผูอํานวยการศูนยภาษา  สืบตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

ศูนยภาษา ไดเสนอการจัดซ้ือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศระบบมัลติมีเดีย พรอมชุดคลัง

ขอสอบจํานวน ๑ ชุด  (๔๐๐  concurrent user) วงเงิน ๑,๘๓๗,๐๐๐  บาท  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ไดเห็นชอบในหลักการ เม่ือการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

โดยใหมีการประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือพิจารณารองรับระบบการใชงาน และ Server ใหเพียงพอ

ไมใหเกิดปญหาตอการใชงาน    ในการนี้  ศูนยภาษาไดมีการหารือผูเก่ียวของ  และมีความเห็นวาควรทํา

แบบสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาท่ีไดใชงานโปรแกรมเรียนการสอนภาษาตางประเทศระบบมัลติมีเดีย เพ่ือ

จะไดทราบขอดีขอเสีย หรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  พรอมนําขอมูลเชิงประจักดังกลาว มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการตอไป  
 

                        มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ  
 

                 ๓.๖   การเบิกจายเงินสนับสนุนทุนวิจัย  

                               อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จาก

กรณีการเกิดปญหาเก่ียวกับแนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือการวิจัยนั้น  บัดนี้ ไดมีการประชุมหารือกับผูบริหาร  

หัวหนาฝายปฏิบัติ  นิติกร  ถึงแนวทางการดําเนินการดังกลาวแลว  โดยยึดถือขอปฏิบัติตามหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด ท่ี กค 

(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒  ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ซ่ึงมีแนว

ปฏิบัติดังนี้ 

      ๑. กรณีการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุนสนับสนุน จากเงินงบประมาณแผนดิน หรือทุนวิจัยรายได

มหาวิทยาลัย หรือทุนวิจัยท่ีนักวิจัยไดรับจากการอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกท่ีผานหนวยงานมหาวิทยาลัย            

มิตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แตอยางใด 

                           ๒. กรณีหนวยงานของรัฐเปนผูทําวิจัยเอง (ท่ีไมใชเงินอุดหนุน) หรือรับจางทําวิจัยหรือเปน

ผูใหบริการทางวิชาการ ตองดําเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

        หากมีกรณีตามขอ ๒  มหาวิทยาลัยตองกําหนดออกมาเพ่ือใหคณะกรรมการนโยบายการ

จัดซ้ือจัดจางออกเปนประกาศยกเวนตอไป 
 

                         มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

               ๓.๗   การเตรียมการตอนรับองคมนตรี 

                              ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีกอนหนานี้

มหาวิทยาลัยไดรับการประสานงานวา  พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยม



๘ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในโครงการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ในวันท่ี ๕ 

เมษายน  ๒๕๖๑  นั้น  ขณะนี้ไดรับทราบวามีการเปลี่ยนแปลงวันลงพ้ืนท่ี สวนจะเปนวันท่ีเทาไหรนั้นจะแจงให

ทราบตอไป  ในสวนการเตรียมการสําหรับการตอนรับนั้น จะมีการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใชเวลา ๓๐-๔๕ นาที  เนื้อหาการบรรยายประกอบดวย ผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ๒๐ ป   เนนการพัฒนาทองถ่ิน และการผลิตและ

พัฒนาครู 

         ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนของ

สถานท่ีท่ีจะตอนรับองคมนตรีนั้น  เนื่องจากไมตองการใหมีคนเขารวมจํานวนมากมายจนเกินไป ดังนั้น จึงขอ

เสนอเปนอาคารสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  ซ่ึงมีความเหมาะสมและสวยงาม  มีสถานท่ีจัดนิทรรศการ                 

ท่ีเปนสัดสวน  มีหองรับรองแขกและผูสื่อขาว 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  เห็นชอบใหใชสํานักวิทยบริการเปนสถานท่ีตอนรับองคมนตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                  ๔.๑   การลงเวลาปฏิบัตริาชการโดยใชเครื่องสแกนลายน้ิวมือ 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังสายสนับสนุน และสายวิชาการ  เปนไปดวย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงไดทําจัด (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง การลงเวลา

ปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ซ่ึงประกาศฉบับนี้จะใชปฏิบัติ ตั้งแต ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๕ – ๒๖)  สาระสําคัญ  มีดังนี้    

                             ขอ ๓   กําหนดเวลาปฏิบัติราชการในวันจันทรถึงวันศุกร  ต้ังแตเวลา ๘.๓๐ น.- 

๑๖.๓๐ น.  และใหหยุดพักกลางวันเปนเวลา ๑ ชั่วโมง โดยใหหนวยงานเปนผูกําหนดเวลาหยุดของบุคลากร             

ในสังกัดตามความเหมาะสม และไมกระทบกับงานบริการภายในหนวยงาน 

                              ขอ ๔  ใหบุคลากรมาลงเวลาปฏิบัติราชการ  โดยสแกนลายนิ้วมือ กอนเวลา ๘.๓๐ น. 

ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนจากเวลานี้ ใหถือวาบุคลากรผูนั้นมาปฏิบัติงานสาย และใหสแกน

ลายนิ้วมือกลับหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

        -   ควรจัดเครื่องสแกนไวตามคณะตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากร 

                         -   ตองมีการจัดเตรียมเครื่องสํารองไวประจําตึกดวย   

        -   ควรมีการทดลองใชงานกอน   และมีการประเมินผลการใชงาน 

        -   การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรมีหลายลักษณะ  จึงควรมีทางออกสําหรับแนวปฏิบัติดวย  
  



๙ 

 

 

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การใชระบบสแกนลายนิ้วมือ  และมอบสํานักงานอธิการบดี        

รับฟงความคิดเห็นพรอมท้ังหาแนวปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย    
 

                  ๔.๒   ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  การจางบุคลากรในสาขาขาดแคลนทางดาน

พยาบาลศาสตร (ฉบับท่ี ......)  พ.ศ........ 
 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการจางบุคลากรในสาขาขาดแคลนทางดานพยาบาลศาสตร   ใหมีความเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิผล 

ในการบริหารงานบุคคล  จึงตองมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาว  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๙ – 

๓๐)   สรุปสาระดังนี้ 

            ขอ  ๔   ใหยกเลิกความใน ขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย

การจางบุคลากรในสาขาขาดแคลนทางดานพยาบาลศาสตร พ.ศ.๒๕๕๖  และใหใชความตอไปนี้แทน  

                  “ขอ  ๕   ในการจางบุคลากรสาขาขาดแคลนดานพยาบาลศาสตร ตองเปนความ

ตองการอยางยิ่งยวดของมหาวิทยาลัย มีแผนการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและผลท่ีคาดหวังอยางชัดเจน และตอง

ไดรับความเห็นชอบใหจางจากคณะกรรมการ 

                                ขอ  ๕   ใหยกเลิกความใน ขอ ๖  (๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

วาดวยการจางบุคลากรในสาขาขาดแคลนทางดานพยาบาลศาสตร พ.ศ.๒๕๕๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

                                “ (๑) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๕ ป  กรณีมีความจําเปนตองจางตอ

ผูมีอายุสูงกวา ๖๕ ป ใหคณะกรรมการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบปท่ีผานมา และใหตอสัญญาเปนรายป 

ท้ังนี้  ตองไมเกินอายุ ๗๐ ป” 
 

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  การจางบุคลากรในสาขาขาด

แคลนทางดานพยาบาลศาสตร (ฉบับท่ี ......)  พ.ศ........ 
  

                         ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงาน  

พ.ศ......... 

                                 นางสาวอรทัย  ชูเจริญ  นิติกรชํานาญการ  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา สรุป

สาระสําคัญ  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๑-๔๔)   สาระสําคัญ มีดังนี้   

                                 ขอ ๕  สวัสดิการตามประกาศนี้ ไดแก    

                                  ๑) สวัสดิการคารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําป   หลักเกณฑการให

สวัสดิการ  พนักงานท่ีมีสิทธิ์ขอรับคารักษาพยาบาลไดตามความเปนจริง แตไมเกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท ตอ

ปงบประมาณ   พนักงานมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจําป ไดตามความเปนจริงแตไมเกิน ๑,๐๐๐ 

บาท  ตอปงบประมาณ  



๑๐ 

 

 

                                  ๒)  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม   หลักเกณฑการใหสวัสดิการ  พนักงานท่ีมีสิทธิ์

ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหมเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ตอคน 

                                  ๓)  สวัสดิการคาการศึกษาบุตร   หลักเกณฑการใหสวัสดิการ  เบิกไดตามท่ีจายจริง

ตอปการศึกษาตามท่ีสถานศึกษา  กําหนดแตไมเกินจํานวนดังตอไปนี้   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๑๕ ป) ตั้งแต

ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมเกินปละ ๔,๐๐๐ บาทตอคน    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาและปริญญาตรีไมเกินปละ  ๘,๐๐๐ บาทตอคน 

                                  ๔)  สวัสดิการเงินบําเหน็จ  หลักเกณฑการใหสวัสดิการ  พนักงานท่ีมีอายุงาน                     

๑๕ ป ข้ึนไป นับจากวันท่ีบรรจุแตงตั้ง  พนจากตําแหนงโดยเกษียณอายุการทํางานหรือลาออกจากงาน หรือให

ออกจากงานเพราะไรความสามารถตามท่ีแพทยหรือศาลสั่ง โดยไมมีความผิดและไมทําใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงตอมหาวิทยาลัย    พนักงานท่ีมีอายุงาน ๑๕ ป  ข้ึนไปนับจากวันท่ีบรรจุแตงตั้งเสียชีวิตในระหวาง

ปฏิบัติงาน ถาความตายนั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเองใหทายาทเปนผูมีสิทธิ

ไดรับบําเหน็จตกทอด    การสิ้นสุดสัญญาจา 

                                 ๕)   สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห  หลักเกณฑการใหสวัสดิการ พนักงานผูใดถึงแก

กรรมในขณะท่ียังมีสถานะเปนพนักงานของมหาวิทยาอยู ทายาทมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือ ๓ เทาของเงินเดือน ๆ 

สุดทาย   

                                ๖)   สวัสดิการทําประกันกลุม     

                        ขอ ๖    การจายเงินสวัส ดิการให เปน ไปตามขอกําหนด หลักเกณฑ และเง่ือนไข              

ตามขอ ๙  จากกองทุนพนักงาน  กรณีท่ีเงินกองทุนไมพอจายใหชะลอการจายไวกอนจนกวากองทุนจะไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมและใหจายตามลําดับของผูขอรับสวัสดิการ    

                          มติท่ีประชุม  นําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหสวัสดิการ

พนักงาน  สืบเนื่องในการประชุมคราวหนา  
 

                   ๔.๔   รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดอืน  (สิงหาคม ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑) 
 

                                   อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา   รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(Improverment Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๐  จากผลการประเมินรอบปการศึกษา ๒๕๕๙  ไตรมาส ๒ รอบ ๖ 

เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๐-มกราคม ๒๕๖๑)ขณะนี้มี ๑๐ หนวยงาน  ท่ีจัดสงรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบกาประชุม  ในสวนของแบบฟอรมการรายงานผลนั้น มีบางหนวยงานยังไม



๑๑ 

 

 

แบบฟอรมแบบเกา  ดังนี้  จึงขอใหหนวยงานใชแบบฟอรมใหมใหถูกตองดวย โดยขอใหสงขอมูลภายในวันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๑  

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                        ๕.๑    การพัฒนางานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

                                      อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

เก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยสูเชิงพาณิชย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการรวมกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และการ

ดําเนินรวมกับจังหวัดเพชรบุรี และหนวยงานตาง ๆ ภายนอก  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยจะเขาไปรวมกันแกปญหา

ของเกษตรกรเก่ียวกับการแปรรูปกลวยหอมและการจัดหาตลาดเพ่ือจัดจําหนาย   และการดําเนินการดานการ

ทองเท่ียวสายเกลือ 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                         ๕.๒  การขับเคลือ่นงานวิจัย 

                                    นายอิทธิกร ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  เพ่ือเปนการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย  โดยการบูรณาการความรวมมือกับศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ ซ่ึงศูนยบมเพาะฯ จะจัดกิจกรรมโครงการ  PBRU  Startup  Camp  ในวันท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑  ณ 

สวนเพชร  ริเวอรรีสอรท  จังหวัดเพชรบุรี   

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                       ๕.๓   การจัดทํารายการโทรทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                    อาจารยเมธาวิน  สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  แจงตอการท่ีประชุมใหทราบวา  

ขณะนี้ไดมีการเตรียมการเพ่ือผลิตรายการโทรทัศนของมหาวิทยาลัย  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรรวม

ดําเนินการ  ผลิตรายการ จํานวน ๔๕  ตอน แบงเปน ๓  กลุม  คือ ดานการศึกษา  ดานสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนในภาพรวม  ดานการจัดการสิ่งแวดลอม  Green University   และตอไปจะทําการพัฒนารายการ                      

ท่ีออกอากาศเสียงตามสายโดยจะมีการสัมภาษณผูบริหาร  ในการสวนการถายทํารายการโทรทัศน  ขอความ

รวมมือหนวยงาน   พรอมท้ังจัดสถานท่ีใหสวยงามจัดบุคลากรท่ีจะใหสัมภาษณดวย   และขอความรวมมือคณะ

จัดสงรายชื่อศิษยเกาดีเดนของแตละคณะ  เพ่ือท่ีงานสื่อสารองคกรจะไปสัมภาษณเปนการเชิดชูศิษยเกา 
 

                                          มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 



๑๒ 

 

 

                      ๕.๔   รายงานผลการไดรับเชิญเปนวิทยากรในโครงการทักษะการใชโทรศัพทมือถอื            

กับผูสูงอาย ุ

                               ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แจงตอ ท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยคณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดรับเชิญเปนวิทยากรในโครงการทักษะการใชโทรศัพทมือถือกับ

ผูสูงอายุ เม่ือวันท่ี ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  โดยไดจัดอบรม ๒ รุน ๆ ละ ๔๐ คน  เปนการใหความรูแกผูเขา

รับการอบรม เรื่องการใช โปรแกรม LINE , Facebook , E-mail   และขอควรระวังในการใชงาน   ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยไดรับคําชมเชยจากผูเขารับการอบรมอยางมาก 
 

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ   

 

                  ๕.๕  ผลการแขงขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก 

            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร “ค้ิวนางเกมส” เม่ือวันท่ี ๑๔-

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   ผลการแขงขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับ

รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย  ชนะเลิศเซปกตระกอ  ชนะเลิศคะแนนรวมแบตมินตันหญิง  ชนะเลิศคะแนนรวม           

เปตองชาย 

                         มติท่ีประชุม    รับทราบ       
 

                  ๕.๖   กําหนดการพิธีรับหมวก มอบขดีและเข็มนักศึกษาพยาบาล  

                                 อาจารยณัทกวี  ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย

คณะพยาบาลศาสตร  จะจัดใหมีพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา  รับหมวก มอบขีดและเข็มเลื่อนชั้นป ของ

นักศึกษาพยาบาล   ในวันท่ี ๒๓  เมษายน ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา  ๘.๑๕ น. เปนตนไป ในการนี้  ขอเรียนเชิญ

ผูบริหารทุกทานเขารวมเปนเกียรติในงานดังกลาว 
 

                         มติท่ีประชุม    รับทราบ       
 

  ๕.๗   การตั้งบูทจําหนายหนังสือ     

                                 อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ดวยสํานักวิทยบริการฯ  ไดรับการประสานงานรานเกรทบุคส และศรีวิลัยบุคส ในการเขามา

ตั้งบูทจําหนายหนังสือตาง ๆ ในวันท่ี ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสํานักวิทยบริการและ

สารสนเทศ  จึงขอเชิญชวนอาจารยและนักศึกษาท่ีสนใจรวมเลือกซ้ือหนังสือไดตามวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                         มติท่ีประชุม    รับทราบ      



๑๓ 

 

 

                ๕.๘   การเปดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

                                 ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนประธานเปดอาคารคณะ ๒๘ ของ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในวันท่ี ๒๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. จึงขอ

เชิญชวนผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนเกียรติในพิธีเปดอาคาร  และจากการท่ีรัฐมนตรีชวยวากกระทรวงศึกษาธิการ  

ไดเขาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย  และใหความคิดเห็นประเด็นโครงการบัณฑิตพันธใหมนั้น  ขณะนี้ คณะฯ  ได

จัดทําโครงการเสนอมหาวิทยาลัยไปเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
  

                         มติท่ีประชุม    รับทราบ       
 

                ๕.๙   โครงการสงนักศึกษาแลกเปล่ียนกับสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

                  อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   ไดจัดสงนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  ๒  คน   คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน  ๔  คน   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  

๑๐ คน  รวมท้ังสิ้น ๑๖  คน   เดินทางเขารวมโครงการ Student Exchange Program  ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ไตหวัน)  เปนเวลา ๒ เดือน  ซ่ึงจะออกเดินทางวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเปนการเสริมสราง

ประสบการณท่ีดีใหกับนักศึกษา   ในสวนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศนั้น   มหาวิทยาลัยจะเรง

ดําเนินการประสานการรับนักศึกษาจีนมาศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอไป 
 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                 ๕.๑๐   การอบรมเรือ่งสัมภาษณอยางไรใหไดงาน 

                         ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ดวยคณะมนุษยและสังคมศาสตร จัดอบรมเรื่องสัมภาษณอยางไรใหไดงาน  ในวันพุธท่ี ๒๘  มีนาคม 

๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยไดเชิญวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง ไดแก นายทัชชกร บุญลัภยานันท. กอตจิเทยเท่ียวไทย 

มาบรรยายใหความรูแกนักศึกษา   
 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

                ๕.๑๑  การจัดอบรมระยะสั้น                  

                               นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  แจงตอท่ีประชุมทราบวา 

ดวยศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดจัดอบรมฝกทักษะวิชาชีพภายใตโครงการพัฒนา

และสรางผูประกอบการ โดยใชความรูในสถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  จํานวน ๒ 

หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตร “การทําธุรกิจจากการเลี้ยงไกไขเพ่ือสุขภาพและการแปรรูป”  จัดอบรม           ใน



๑๔ 

 

 

วันท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑  และหลักสูตร “การทําธุรกิจไอศกรีมผลไมตามฤดูกาลและการแปรรูป” จัดอบรม                      

ในวันท่ี ๒๐-๒๒  เมษายน ๒๕๖๑    
 

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                            ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑เม่ือวันท่ี  

๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน      ๑๖    ราย 

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน    ๒     ราย 

           -  อนุมัติการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร

อิเล็กทรอนิกส  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  

                             -   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  ไดแก หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙  และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉบับป  พ.ศ.๒๕๕๔ 

          -   รับทราบ รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนากายภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยสีเขียว 

                             -   รับทราบ  รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงอยูระหวางการใหหนวยงานเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง

กรรมการติดตามและตรวจสอบ หนวยงานละ ๓ รายชื่อ  และคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมคัดเลือกใหเหลือ

ไมเกิน ๘ คน ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และเสนอสภามหาวิทยาลัย  ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

                               -  อนุมัติ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เท่ียง  เหมียดไธสง  ดํารงตําแหนง สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

                           -  อนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย คณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ....... 

                           -  เห็นชอบ (ราง) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูการเปนผูประกอบการใหม  

                           -  อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๑  



๑๕ 

 

 

       -  รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

                          -  รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตีพิมพ 

ผลงานวิทยานิพนธเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 

                          -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาสรุปจํานวนผูสมัครสอบ นักศึกษาภาคปกติ ประจําป 

การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ Portfolio (รอบ ๒) 

                                หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.   

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

                       นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
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