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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ท่ี   ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน     ๒๕      คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี    รองอธิการบดี                 กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                          กรรมการ 

๘. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                          กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี       กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล          คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 

๑๑. ผศ.รพีพรรณ            เทียมเดช        คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร         คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  กรรมการ 

๑๓. รศ.ดร.บัญญัติ         ศิรธินาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๔. อาจารย ดร.กฤษฎา  สุริยวงศ           (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.ปาณิศา        แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๖. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                        กรรมการ

๑๗. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                       กรรมการ 

๑๙. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 

๒๐. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 

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

๒๒. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ 

๒๓. นางสาวลัดดา          อินทราพงษ        (แทน)  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                กรรมการ 
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๒๔. นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน             กรรมการ 

๒๕. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๕   คน 

๑. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน          รองอธิการบดี       ติดภารกิจ 

๒. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติ      ติดภารกิจ 

๓. นางภควัน              จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                         ไปราชการ   

๔. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      ติดภารกิจ 

๕. อาจารยจรรยาพร      บุญเหลือ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน   ๔   คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๔. นายอภิวัฒน             พานทอง            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                   ๑.๑  ระบบการสอบคัดเลือกแบบใหม    TCAS  

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมีการกําหนดใหมหาวิทยาลัยใชระบบ

การสอบคัดเลือกนักศึกษาแบบใหม TCAS  ในปการศึกษา ๒๕๖๑  ซ่ึงระบบดังกลาวมีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคอนขางมาก  ดังนั้น  จึงขอใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ  ไปวิเคราะหจุดแข็งจุดออน

ของระบบดังกลาว  เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไชปรับใชในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป   
 

                              มติท่ีประชุม   มอบ   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการ 
 

                   ๑.๒  การจัดทําหลักสูตรรวม หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนของหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น  

ขณะนี้ทิศทางของประเทศตองการบุคลากรสายวิทยาศาสตร   ในการนี้  จึงขอใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ  



๓ 

 

 

พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสามารถเปดสอนไดโดยไมเกิดปญหา  ตองดําเนินการชวงกอน

เปดการศึกษา ใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  และขอความรวมมือคณะ ประชุมทํา

ความเขาใจกับอาจารยผูสอน  เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญและทราบถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  และในอนาคต

มหาวิทยาลัย  อาจตองทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือจัดการเรียนการสอนตอเนื่องรวมกัน เพ่ือให

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    และขอใหทุกคณะ พิจารณาประเด็นจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  

เพ่ือรองรับสําหรับบุคลากรท่ีไมสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาได แตตองการพัฒนาตนเอง  โดยตองมี

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู  หากมีการรางหลักสูตรดังกลาว  ใหนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และ

สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบ รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตและ

วิชาการ   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการ 
 

                  ๑.๓   ภาระการสอนของอาจารย 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลภาระงาน

สอนของอาจารย ท้ัง ๔๑๔  คน  ในภาคการศึกษา  ๑/๒๕๖๐  และภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐    ซ่ึงหากอาจารย

ทานใดไมมีภาระงานสอน  ควรตองทํางานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ  เพ่ือเปนการหารายไดอีกทางหนึ่ง  โดย 

ขอใหสถาบันวิจัยฯ  เชิญผูมีความรอบรูมาบรรยายใหความรูรวมกัน  ในสวนของการหาเงินทุนวิจัยนั้นขอให

พิจารณางบวิจัยจากภายนอกใหมากข้ึน   สวนงานดานบริการวิชาการควรจัดทําในลักษณะใชเงินจากโครงการ

ของหนวยงานภายนอก   หรือใชงบของมหาวิทยาลัย รวมกับงบของชุมชน       
                    

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ   มอบสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๖) 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                       ๓.๑   กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ  ในหลวงรัชกาล ท่ี ๑๐                                     

                                   ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)  มีมติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๓๘  แหง จัด

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐  พรอมกัน ในวันท่ี ๒๖  กรกฏาคม ๒๕๖๑  ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดเตรียมการการจัดงานดังกลาวแลว  จึงขอแจงกําหนดการจัดงานใหทราบ  ดังนี้ 

วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๘.๓๐ น. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และโครงการประชาอาสาปลูกปา

เทิดพระเกียรติ  ณ  วิทยาเขตโปงสลอด  เวลา ๘.๓๐ น.  นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมขบวนแห

เทียนพรรษา วัดมหาธาตุวรวิหาร   เวลา  ๑๔.๐๐ น.  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และแถลงขาวกิจกรรมจิตอาสา “กาวเพ่ือความดี ดวยศาสตรพระราชา คืนผืนปา

ใหชาง”   ณ  หองประชุมวิทยาภิรมย ๑   

                ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนของการ

ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  นั้น  การกําหนดจํานวนการปลูกตนไม ควรสื่อถึงความหมาย  และการปลูกปาครั้งนี้

นั้น  จะมีการประสานกับผูนําชุมชน  ชมรมกํานันและผูใหญบาน  สมาคมองคการบริหารสวนตําบล กลุมจิต

อาสาของแตละอําเภอ  ชมรมผูสูงอายุ  รวมกิจกรรมปลูกตนไมในครั้งนี้ 

  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา การจัดงานเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี ๑๐ ถือ

เปนงานยิ่งใหญและสําคัญมาก  ดังนั้น  จึงขอใหทุกหนวยงาน มอบหมายงานใหชัดเจน มีการกําหนด

ผูรับผิดชอบในแตละสวน เชนองคการนักศึกษา กํากับดูแลนักศึกษา  และใหมีการประสานความรวมมือกับ

จังหวัด อําเภอ และผูนําทองถ่ิน เพ่ือการมีสวนรวมกับชุมชนตอไป 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูเกี่ยวของดําเนินการ 
 

                       ๓.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา 

กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสยีงใหกับมหาวิทยาลยั 

                                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม       

ใหทราบวา   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๑  เห็นชอบในหลักการ  โดยใหปรับแกขอความในประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑการจาย



๕ 

 

 

เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา  กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย นั้น (รายละเอียดตามเอกสาร  

หนา ๑๙-๒๐ )  บัดนี้ ไดมีการปรับปรุงแกไขโดยเพ่ิมขอความ  ดังนี้                      

                              ขอ ๔.๒  สําหรับการแขงขัน ระดับนานาชาติ  รางวัลท่ีไดรับใหเพ่ิมเปน ๑.๕ เทา       

ของรางวัลท่ีไดรับในระดับชาติ                  
 

                         มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน กองทุน

พัฒนานักศึกษา กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา                  

                 ๔.๑  ตัวชี้วัดสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว ใชประเมินปการศึกษา  

                        ๒๕๖๐ 

                    อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม   รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน   นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการประเมินการดําเนินงาน ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

“ภายในป ๒๕๖๒  จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว”  ซ่ึงไดผาน

พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ดานประกันคุณภาพการศึกษา  และกรอบแนวคิดจากสภา

มหาวิทยาลัย   ซ่ึงผานการพิจารณาคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑   และคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด  ประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑  

                                   ตัวช้ีวัดสรางความโดดเดนดานอาหาร    

             ๑.๑/๒.๑     อัตราสวนงานวิจัยท่ีเผยแพรในระดับชาติ : นานาชาติ 

             ๑.๒/๒.๒     รายไดจากงานวิจัย หรือบริการวิชาการ  (ดานอาหาร/ดานการทองเท่ียวและโรงแรม) 

             ๑.๓/๒.๓     ฐานขอมูลดานอาหาร/ดานการทองเท่ียวและโรงแรม 

             ๑.๔           รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ/ผลผลิต 

             ๒.๔           รายไดจากการใหบริการศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ 

             ๑.๕/๒.๕     หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

             ๑.๖/๒.๖     รายไดจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตรรวมดานอาหาร/ดานการทองเท่ียว 

                             และโรงแรม 

             ๑.๗/๒.๗    หลักสตูรตอเนื่องดานอาหาร/ดานการทองเท่ียวและโรงแรม                

             ๑.๘/๒.๙    จํานวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล หรือการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

                             ดานอาหาร/ดานการทองเท่ียวและโรงแรม 

             ๒.๘          รายไดจากการจัดแพกเกจทัวรแบบครบวงจร 

             ๑.๙          การปรุงอาหารไดตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย                  

             ๑.๑๐        สินคาเกษตรตนน้ําไดรับมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
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             ๒.๑๐       ศูนยปฏิบัติการอาคารเพชรน้ําหนึ่งไดรับการพัฒนาจนไดรับมาตรฐานโรงแรม (ระดับดาว)    

         

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                          -  ควรปรบัปรุงหลักเกณฑการประเมินโรงแรมอาคารเพชรน้ําหนึ่งใหม  เนื่องจากขณะนี้

อาคารเพชรน้ําหนึ่งยังมิไดมีการซอมบํารุง  ดังนั้น  เพ่ือใหผานประเมินในระดับท่ีดี  จึงควรมีการทบทวนเรื่อง 

เกณฑมาตรฐาน  โดยอาจใชเกณฑมาตรฐานรูปแบบของโรงแรมลักษณะอ่ืนมาเปนเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริง  

                         มติที่ประชุม  รับทราบ  มอบงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา รับขอสังเกตของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณา 
 

                 ๔.๒   (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  โรงเรียนอาหารนานาชาติ พ.ศ....... 

                         นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการบริหารจัดการโรงเรียนอาหารนานาชาติ บรรลุตามวิสัยทัศนและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยดานการ

อาหาร  จึงไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  โรงเรียนอาหารนานาชาติ พ.ศ....... (รายละเอียดตามเอกสาร  

หนา ๒๓-๒๖)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

                              ขอ ๕  ใหโรงเรียนอาหารนานาชาติ  เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มีฐานะเทียบเทากอง  ในกํากับของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพของสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการประยุกต และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

                             ขอ ๙  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนอาหารนานาชาติ”  
 

                               จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

                                   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                          -    ขอใหปรับชื่อจาก  โรงเรียนอาหารนานาชาติ  เปน โรงเรียนการอาหารนานาชาติ 

                          -   เพ่ิมขอความ หลักสูตรตาง ๆ ในดานการอาหาร และสาขาท่ีเก่ียวของ  ขอ ๖ (๑) 

                           -   เพ่ิมหนาท่ีของผูจัดการในประเด็นการจัดหารายได  การสรางความรวมมือและการ

ประชาสัมพันธกับองคกรภายนอก   
 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  โรงเรียนอาหาร

นานาชาติ พ.ศ.......   และปรับเพ่ิมขอความตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็น   
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                  ๔.๓   (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การจางเหมาบรกิารรถยนตมาใชในราชการ 

                        นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย เห็นควรใหมีการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การจางเหมาบริการรถยนตมาใชในราชการ  กรณี

สวนราชการไมสามารถจัดรถยนตสวนกลางได  และเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  เนื่องจาก    

มีขอจํากัดบางประเด็น   ในการนี้   จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การจางเหมา

บริการรถยนตมาใชในราชการ  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๒๘– ๓๖)   สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                              ขอ ๔  อัตราคาจางเหมาบริการรถยนตมาใชในราชการ       

                                   -    คาจางเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ  ขนาด ๑๐-๑๖ ท่ีนั่ง (รถตู)    

                                   -    คาจางเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ  ขนาด ๒๕-๓๙ ท่ีนั่ง                            

                                   -    คาจางเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ  ขนาด ๔๐-๕๐ ท่ีนั่ง 

                                   -    คาจางเหมาบริการรถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด ๔ ลอ                                

                                   -    คาจางเหมาบริการรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด ๖ ลอ                                         

                                   -    คาจางรถยนตโดยสารประจําทางทองถ่ิน (รถสองแถว)  ขนาด ๔ ลอ                             

                                   -    คาจางรถยนตโดยสารประจําทางทองถ่ิน (รถสองแถว)  ขนาด ๖ ลอ 

                                        -     คาจางเหมาบริการรถบรรทุก ขนาด ๑๐ ลอข้ึนไป 

                              จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

                              คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                        

                       -  เพ่ิมประเด็นการจางเหมาบริการรถโดยสารไมปรับอากาศ  ขนาด ๔๐-๕๐ ท่ีนั่ง      
 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การจางเหมาบริการรถยนต                   

มาใชในราชการ 
 

                   ๔.๔   โครงการจัดหาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏเพชรบุร ี

                           นายสะอาด   เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

เพ่ือใหระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด  สามารถนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือคาจาง การตอสัญญา 

การโอนยายไดอยางถูกตองรวดเร็ว  ดังนั้น  จึงไดมีนโยบายนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือ ใน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน  โดยจะมีการจัดจางพัฒนาระบบ  จํานวน  ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งลานหกแสนหา

พันบาทถวน)  คุณลักษณะของระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร ตองมีขอบเขตของระบบงาน 



๘ 

 

 

ไดแก  คุณสมบัติพ้ืนฐาน  ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ระบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ    

(สมรรถนะ)  บันทึกแผนการพัฒนาเฉพาะบุคคล  รายงานผล  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๓๒-๓๖)                     

                      คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                   -  เนื่องจากฐานขอมูลของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร ท่ีจะจัดซ้ือ 

ในครั้งนี้นั้น  มีลักษณะการใชงานของฟงชั่นฐานขอมูลใกลเคียงกับระบบของงานประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย

ไดใชงานอยูในปจจุบัน  ดังนั้น จึงควรนําฐานขอมูลดังกลาว  มาพัฒนาและปรับใชกับระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีขอดีในการเชื่อมฐานขอมูลไดโดยตรง  และเปนการประหยัดงบประมาณ  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญสามารถทําการพัฒนาระบบได 

                         -   มหาวิทยาลัยควรใชระบบฐานขอมูลรวมกัน ไมควรแยก Database  และควรมีระบบ

การตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลจากผูเก่ียวของ กอนการปอนขอมูลในระบบ 
 

                       มติทีป่ระชุม   มอบ ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี  ตั้งคณะกรรมการ

พิจารณา  โครงการจัดหาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

                   ๔.๕  (ราง) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                       นายนเรนทร   อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอ                        

ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีกรมบัญชีกลาง  ไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน

ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัย จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของสวน

ราชการและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบวาตนทุนตอหนวย

ผลผลิตดานผูสําเร็จการศึกษา เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.๒๕๕๙ คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๘ ในการนี้  กองนโยบายและแผน  

จึงไดจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือใหสามารถลดตนทุนตอหนวยผลผลิต หรือ

ควรมีตนทุนใหต่ําท่ีสุด ซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดกําหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ไวดังนี้ 

                               ๑) นโยบายประหยัดพลังงาน  การใชเครื่องปรับอากาศ  การใชระบบไฟฟาแสงสวาง 

 การใชอุปกรณสํานักงาน  การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง   เปาหมาย  สามารถลดคาใชจายดานพลังงานจาก

ปงบประมาณ ๒๕๖๑  ไดรอยละ ๕ 

                                ๒) นโยบายการลดการใชกระดาษ  เปาหมาย  ลดการใชกระดาษลง รอยละ ๕ จากป

งบปงบประมาณ ๒๕๖๐   

                                ๓) นโยบายการลดการใชหมึกพิมพ  เปาหมาย  ลดการใชหมึกพิมพลง  รอยละ ๕ 

จากปงบปงบประมาณ ๒๕๖๐   

                                ๔)  นโยบายการใชโทรศัพทและไปรษณีย   เปาหมาย  ลดคาใชจายคาโทรศัพทและ 

คาไปรษณียลง รอยละ ๕  จากปงบปงบประมาณ ๒๕๖๐   



๙ 

 

 

                                ๕)  นโยบายการใชน้ําประปา   เปาหมาย  ลดคาใชจายน้ําประปา รอยละ ๕  จาก          

ปงบปงบประมาณ  ๒๕๖๐        

                             จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                        -    ควรจัดทําขอมูลตนทุนตอหนวยในระดับสาขาวิชา เพ่ือใหเห็นขอมูลตนทุนท่ีชัดเจน 

สามารถนําไปเปนประโยชนในการบริหารจัดการระดับสาขาได  
                  

                       มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  และมอบกองนโยบายและแผน  นําขอมูลรายงานใหท่ีประชุมทราบเปนระยะ ๆ 
 

                    ๔.๖  (ราง)  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙)   และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

                             นายนเรนทร   อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอ            

ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดมีการสัมมนาและระดมสมอง เพ่ือทบทวน และกําหนดยุทธศาสตร  

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล  เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในระดับ

สากล สรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย  ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีเขมแข็งยั่งยืน ในการนี้  

จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  ซ่ึงไดมีการ

กําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ 

                              ภายในป ๒๕๖๔   จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ดานอาหาร การทองเท่ียว และ

สรางสรรคองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

                             ภายในป ๒๕๗๙     จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม

ดวยศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน      

                              จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                        -    เพ่ิมการสรางความโดดเดนดานอาหาร ในตัวชี้วัดของยุทธศาสตร ป ๒๕๖๔ 

                        -     ปรับกลยุทธโดยเพ่ิมประเด็นการสรางความโดดเดน โดยใหมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน 

                        -    ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรเชิงรุกในประเด็นเกษตร  อาหาร และการทองเท่ียว   

                        มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ  รับขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไป

พิจารณา 
 



๑๐ 

 

 

                   ๔.๗   ขอบังคับมหาวิทยาลยั วาดวยการจัดตั้งหนวยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทา

กอง  พ.ศ..........  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงานอธกิารบดี  สาํนักงาน

ผูอํานวยการ กอง สวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ....... 

                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบาย และมีภารกิจในการบริหารท่ีเปลี่ยนไป และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดใหม  ดังนั้น จึงมีความจําเปนปรับปรุงหนวยงานใหมีฐานะ

เทียบเทากอง  เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบ  จึงไดจัดทํา

ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการจัดตั้งหนวยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ......... (รายละเอียดตาม 

เอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสาํคัญ  ดังนี้ 

                                         ขอ  ๔  ใหจัดตั้งหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  ในสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้ 

๑)  กลุมงานพัฒนากายภาพ  ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม            ๒)  กลุมงานสื่อสารองคกร                          

๓)  ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ                          ๔)  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล    

๕)  ศูนยกีฬาและนันทนาการ  
 

                                ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดี สํานักงาน

ผูอํานวยการ  กอง สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ........ (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                                  ขอ  ๔  ใหแบงสวนราชการ ในสํานักงานอธิการบดี  ดังนี้ 

๔.๑  กองกลาง   แบงสวนงาน   ๕  งาน                 ๔.๒  กองนโยบายและแผน   แบงสวนงาน  ๓  งาน 

๔.๓  กองพัฒนานักศึกษา  แบงสวนงาน    ๔ งาน       ๔.๔  กลุมงานพัฒากายภาพฯ  แบงสวนงาน  ๕ งาน       

๔.๕  กลุมงานสื่อสารองคกร แบงสวนงาน  ๓ งาน       ๔.๖  ศูนยพัฒนาภาษา ฯ  แบงสวนงาน   ๓  งาน     

๔.๗  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล แบงสวนงาน  ๓ งาน        ๔.๘ ศูนยกีฬาและนันทนาการ แบงสวนงาน  ๓ งาน  

๔.๙  หนวยตรวจสอบภายใน                    

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                         -  เสนอใหงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จัดตั้งเปนกลุมงานมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา  เนื่องจากมีภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีคอนขางสูง  ซ่ึงตองดูแลกลไกการประกันคุณภาพท้ังหมด 

        -  ปรับแกชื่อในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการ  ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เปนศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  และเพ่ิมงานขอมูลสารสนเทศศาสตรพระราชา และขอมูลงานทองถ่ิน 

                              -   ขอใหมีหนวยงานท่ีจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัย 

                           มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  และใหพิจารณาความจําเปนงานในสวนงานยอย 
   

                  ๔.๘   การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                  



๑๑ 

 

 

                              นายนเรนทร   อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอ            

ท่ีประชุมใหทราบถึงประมาณการเงินรายรับ  เงินรายไดการจัดการศึกษาภาคปกติ ป ๒๕๖๒  จํานวน ๑๘๒ 

ลานเศษ  รายรับจากการจัดการศึกษานอกเวลาปกติ จํานวน ๓๗ ลานเศษ   โครงการจัดการศึกษา กศ.บป 

ความรวมมือระหวางคณะกับหนวยงานภายนอก  ๓ ลานเศษ  จัดการศึกษาหนวยงานจัดตั้งภายใน   ๓๔ ลาน

เศษ  รายไดอ่ืน ๆ  ๒๘ ลานเศษ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๘๕,๙๔๑,๘๐๐ บาท จัดสรรรอยละ ๘๐  เปนเงิน 

๒๒๘,๗๕๓,๔๐๐ บาท  เงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดการ  จํานวน ๕๑๕,๔๗๑,๒๐๐ บาท  รวมเปนเงิน

การจัดสรรงบประมาณ  ท้ังสิ้น ๗๔๔,๒๒๔,๖๐๐  บาท   ลดลงจากป ๒๕๖๑ รอยละ ๘.๒๔ (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม) 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการประมาณการจํานวนนักศึกษาเพ่ือคิด

คํานวณ เปนรายรับในการนํามาจดัสรรงบประมาณ   ตองมีความแมนยําไมคลาดเคลื่อนกับความเปนจริงมากนัก 

เพราะจะมีผลตอการจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยงานตาง ๆ  ดังนั้น จึงขอใหกองนโยบายและแผนพิจารณา

ตัวเลขใหรอบคอบมากยิ่งข้ึน 
 

                               มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยนําขอสังเกตไปพิจารณา 
 

                   ๔.๙   รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑  รายจายตามยุทธศาสตร (ไตรมาสท่ี ๒ เดือนมกราคม – มีนาคม)  

                                นายนเรนทร   อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอ            

ท่ีประชุมใหทราบถึง  ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  หลังเสร็จสิ้น             

ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม)  ซ่ึงตามปฏิทินไดกําหนดไว จํานวน  ๓๙ โครงการหลัก  ๒๖๒ กิจกรรม  

ดําเนินการแลวและขอเลื่อนกิจกรรม  ๒๕๑  กิจกรรม  คิดเปนรอยละ  ๙๕.๘๐  ยังไมไดดําเนินการ ๑๑  

กิจกรรมคิดเปนรอยละ ๔.๒๐  งบประมาณท้ังสิ้น  ๓๕,๗๐๗,๒๐๕ บาท  เบิกจาย ๑๔,๕๕๓,๓๙๒.๒๙ บาท คิด

เปนรอยละ ๔๐.๗๖ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัย ไดนําระบบ 3D มาใชเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงระบบจะปดงดสงฎีกาเบิกจาย ในเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๑  ดังนั้น หากหนวยงานใดไมสามารถจัดทําโครงการตามท่ีกําหนดไวได ขอใหยกโครงการนั้นไป

ดําเนินการในปงบประมาณถัดไป เพ่ือไมใหเปนปญหากับระบบการเบิกจาย 

                                มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

                  ๔.๑๐  การพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเปนครู   



๑๒ 

 

 

                                ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมีการหารือเก่ียวกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเปนครู ของ

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นป ท่ี ๑ โดยมีการกําหนดกิจกรรม ๔ กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)   คือ  

                        ๑)  นักศึกษาสายครู ชั้นปท่ี ๑  เขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธง  เริ่มตั้งแต  

๗.๐๐ – ๘.๑๕ น. 

                         ๒)  พัฒนาทักษะและสมรรถนะความเปนครู ทักษะการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ 

การใชภาษาอังกฤษ รูทันสื่อดิจิตทัล  เริ่มตั้งแต ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น. 

                         ๓) เสริมสรางสุขภาวะ เดินวิ่งออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น. 

                         ๔) สวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิ  ๑๙.๓๐ -๒๐.๐๐ น. 

                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                         -  ควรมีการบริหารจัดการ เรื่องการใหบริการอาหารท่ีโรงอาหารท้ัง ๒ แหง เนื่องจาก

อาหารจะจําหนายหมดตั้งแตชวงบาย  ทําใหนักศึกษาตองไปออกไปรับประทานอาหารภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึง

เปนการเสียเวลาในการเริ่มทํากิจกรรมในชวงเย็น 

     -  ขอใหเพ่ิมกิจกรรมการสรางความตระหนักดานการออมเงินใหกับนักศึกษาดวย 

     -  ควรจัดเวรอาจารยดูแลหอพัก หรือจัดหองพักใหกับอาจารยท่ีหอพักนักศึกษา 
 

                         มติที่ประชุม  เห็นชอบ พัฒนาทักษะและสมรรถนะความเปนครู  นํารายละเอียด          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น 
 

  ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                        ๕.๑  ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ   รอบรับตรงอิสระกรณีพิเศษ        

                            ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ ๓.๕  รับตรงอิสระ

กรณีพิเศษ   โดยใหสมัครผานระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย  จะเริ่มรับตั้งแต วันท่ี ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๑  และ

รับรายงานตัว ตั้งแตวันท่ี ๒๖-๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑   ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการฯ  ไดจัดทําประกาศ

กําหนดการรับสมัครเสร็จเรียบรอยแลว   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                      ๕.๒  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 



๑๓ 

 

 

                           อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสํานักสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลป

วัฒนรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” สหวิทยาการกับการสรางสรรควัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสูสากล

ในศตวรรษท่ี ๒๑   ในวันท่ี ๒-๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดําเนินงาน

เสร็จเรียบรอยแลว  ตามทําคําสั่งท่ี ๗๗๕/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  โดยจะเชิญ

คณะกรรมการ เขารวมประชุมติดตามความคืบหนาของฝายตาง ๆ ตอไป 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                      ๕.๓  ขั้นตอนการกํากับติดตามงานวิจัย 

                                    อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสํานักสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลป

วัฒนรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาข้ันตอนการกํากับติดตามงานวิจัย  ดังนั้น  จึงขอเนนย้ําใหหนวยงานกํากับ     

ติดตามบุคลากรในสังกัดท่ีขอทุนวิจัย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีแจงไว  เพ่ือใหการจัดงานวิจัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                     ๕.๔   เรือ่งแจงคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  

                       ๑) รายงานความคืบหนาการดําเนินการ  Smart Farm 

                                 รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ คณบดีคณะเทคโนโยลีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีความประสงคจะดําเนินการ Smart Farm เพ่ือเปนฟารมตนแบบ

ท่ีนําเทคโนโลยีมาใชในงานดานปศุสัตว  เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนและการทําวิจัย เพ่ือใชสําหรับเปนแหลง

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับบุคคลท่ัวไป จึงขอรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน  ขณะนี้ไดมีการ

ออกแบบ ฟารมตนแบบเรียบรอยแลว ประกอบดวย โรงเรือนแกะ  โรงเรือนโคนม โรงเรือนโคเนื้อ  โรงเรือน                  

ไกเนื้อ   โรงเรือนไกไข  โรงเรือนไกพ้ืนเมือง  โรงเรือนสุกร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                     ๕.๕  รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมบนเสนทางทองเท่ียวสายเกลือ 

                                   อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธ  รองคณบดีคณะเทคโนโยลีการเกษตร  นําเสนอ                     

ตอท่ีประชุมใหทราบถึงความกาวหนา   การดําเนินกิจกรรมบนเสนทางทองเท่ียวสายเกลือ  และปรับปรุง

แผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดพิเศษ  เพ่ือบริหารจัดการสถาบันเกลือทะเลไทย และพัฒนานวัตกรรมจาก



๑๔ 

 

 

เกลือทะเลและผลิตภัณฑ กิจกรรมยอยในการดําเนินโครงการเสนทางสายเกลือทะเล งบกันเหลื่อมป 

๓,๐๔๔,๑๑๐ บาท    ซ่ึงจะมีการดําเนินการ  ใน  ๔ สวน  ดังนี ้

                             -  การนําเกลือมาใชประโยชน  ๔๑.๘๓ %  เปนเงิน ๑,๒๗๑,๗๘๐ บาท 

               -  จัดหาเครื่องมืออุปกรณสนับสนุนการดําเนินงาน ๑๒.๙๕ % เปนเงิน ๓๙๔,๑๑๐ บาท 

          -  บริหารจัดการสถาบันเกลือทะเลไทย  ๑๒.๔๒ %  เปนเงิน ๓๗๘,๒๒๐ บาท 

                            -  จัดทําฐานขอมูล  ๓๒.๔๒ %  เปนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

                          มติที่ประชุม   รับทราบ  และใหรายงานผลความกาวหนาเปนระยะ ๆ 
 

                    ๕.๖   รายงานผลการประชุมจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพ้ืนท่ี

กลุมภาคกลางตอนลาง ๒   

                              ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดรับมอบหมายใหเขารวมการประชุม การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยง

ระดับพ้ืนท่ีกลุมภาคกลางตอนลาง ๒ ซ่ึงตองมีการจัดทําแผนเพ่ือเสนอของบประมาณ    

                              อาจารยดวงกมล  อังอํานวยศิริ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงทิศทางการพัฒนาของ

จังหวัดเพชรบุรี ดานอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร)  ดานการเกษตร ชมพูเพชรสายรุง  ข้ันตอน

และแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี    ตองมีเวทีใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมาพูดคุย

รวมกันหาแนวทางการดําเนินงาน  ในประเด็นยุทธศาสตรพ้ืนท่ี  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรระดับชาติ  ประเด็น

เฉพาะยุทธศาสตรเฉพาะพ้ืนท่ี(แกไขปญหา/พัฒนา)ระบุเปาหมายของยุทธศาสตร   แนวทางการดําเนินงาน 

พรอมตัวชี้วัดแนวทางนําเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการ  มีความครอบคลุม 

                              แนวทางจัดทําขอเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการ  ดังนี้  ขอมูลโครงการมีความ

สมบูรณ  มีผลตอบแทนท่ีคุมคา มีความจําเปนเรงดวน  ตนทุนโครงการท่ีเหมาะสม ประหยัด ไมซับซอน                    

มีวิธีการท่ีชัดเจน   ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดจริง มีประสิทธิภาพ/ความพรอม 
 

                         มตทิี่ประชุม   รับทราบ   มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ติดตาม 
 

                   ๕.๗   การเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

                              ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยจังหวัด

เพชรบุรี  ไดแตงตั้งมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ  เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมูบาน/ชุมชน ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดย

ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยรวมประชุมพิจารณาโครงการ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยสงผูบริหารทานใด     

ไปเขารวมประชุม  ขอความรวมมือใหไปทุกครั้ง เพราะถือวาเปนเรื่องสําคัญท่ีตองเปนความรวมมือกับทองถ่ิน   
 

                          มตทิี่ประชุม   รับทราบ   



๑๕ 

 

 
                         

                   ๕.๘   สรุปการไปเยอืนมหาวิทยาลัยในสาธารณรฐัจีน (ไตหวัน)                                                   

                                ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เพ่ือยกระดับความ

รวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี สรุปไดดังนี้ 

                            ขอเสนอแนะในการยกระดับความรวมมือทางดานวิศวกรรมกับ National Pingtung 

University 

                 - NPTU มีโครงการใหกับนักศึกษาของ NPTU เขาคอรสอบรมการสอนภาษาจีน และ

สงไปสอนภาษาจีนในโรงเรียน / มหาวิทยาลัยในประเทศตางๆ 

                            - Ted Liu แจงวา NPTU มีโครงการวิจัยท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบวงการการศึกษาและ

มหาวิทยาลัยของประเทศไทย  

                            -  NPTU มีความยินดี ท่ีจะรวมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชภัฏวิจัย                

ครั้งท่ี  ๕   

                           ขอเสนอแนะในการยกระดับความรวมมือทางดานวิศวกรรมกับ Dayeh University 

                - Dayeh University ไดพูดคุยใหฟงวา ปจจุบัน DYU ไดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดสงนักศึกษามาเขาเรียนท่ี DYU 

เปนเวลา  ๑-๒  ป และนักศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ัง ๒  มหาวิทยาลัย 

                     -  DYU ยินดีรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนดานวิศวกรรมศาสตร โดยทาง DYU มีชั้นเรียนเปน

ภาษาอังกฤษอยูแลว ซ่ึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถเขามาเรียนในชั้นเรียนเหลานี้ได  

                         มตทิี่ประชุม   รับทราบ  
 

                  ๕.๙   รายงานผลการสงแบบสอบถามการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑติ  และ 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 



๑๖ 

 

 

                              ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   แจง

ใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได

กําหนดใหสาขาวิชาสงแบบประเมินการสํารวจการ มีงานทําใหบัณฑิตในสาขาวิชา  (ตามจํานวนรายชื่อท่ีรับ

ปริญญาบัตร ป พ.ศ. ๒๕๖๑)  โดยประเมินผานระบบออนไลน Link ในแบบสํารวจภาวการณมีงานทําของ

ผู สํ า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ าhttps:/ / goo.gl/DGMpP4 แ ล ะ Link สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู ใช บั ณ ฑิ ต 

https://goo.gl/nJq3ES  โดยกําหนดใหแลวเสร็จ  ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เพ่ือนํามาวิเคราะห

จัดทําเปนรายงานสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  ท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  และ

รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  และสงใหสาขาวิชา นําขอมูลไปกรอกในตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑  และ ๒.๒   ใน

ระบบ E-SAR  ใชเปนหลักฐานอางอิงตอไป 

                งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอนําเสนอ

รายงานผลการสงแบบสอบถามการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑   ในการนี้   จึงขอใหคณะเรงรัดสาขาวิชาใหดําเนินการ ใหครบตาม

จํานวน    เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถติดตามการบันทึกขอมูลไดท่ี  

https://goo.gl/X9UtFF (ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต)   และ https://goo.gl/31ca4Y (ภาวะการมีงานทํา)    

รายละเอียดตามเอกสาร   หนา ๕๒ – ๕๓ ) 
 

                         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                 ๕.๑๐   รายงานผลการปฏิบัติการ เพ่ือการจัดอันดับเว็บไซต ตามเกณฑเว็บโอเมติกซ   

              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงรายงาน

การเขาถึง ๕  อันดับแรก ระดับคณะ ขอมูล ณ วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดแก คณะครุศาสตร  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ และการ

เขาถึง ๕  อันดับแรก ระดับหนวยงาน  ไดแก สํานักสงเสริมวิชาการฯ  สํานักงานอธิการบดี  งานประชาสัมพันธ  

สํานักวิทยบริการฯ  ระบบกิจกรรม  

              มติที่ประชุม   รับทราบ 

      ๕.๑๑  รายงานการพัฒนาทักษะไอที แกนักศึกษาและบุคลากร ระหวางเดือน

กุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 

                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุม  ดวยศูนย

เทคโนโลยี  ไดดําเนินการพัฒนาทักษะ ICT  ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหวางเดือน

กุมภาพันธ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑  โดยวิธิการโคชชิ่ง ติวกลุมยอย ในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

                          -   การแตงภาพบนเว็บไซตออนไลน สไตล  Photoshop  เบื้องตน 

https://goo.gl/DGMpP4
https://goo.gl/X9UtFF
https://goo.gl/31ca4Y


๑๗ 

 

 

                        -  การใชงาน Google Form  รวมกับ QR Code 

                        -  การใชงาน Google Doc  &  Google  Slides 

                           -   การวิเคราะหขอมูลสถิติเบื้องตน 
 

              มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   

๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

            -   รับทราบ  รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนากายภาพ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสีเขียว  

           -    ใหความเห็นชอบ  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุนยนต

อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๑) 

                              -    รับทราบ  รายงานความกาวหนาในการใชโดรนปองกันชางปา 

           -    อนุมัติแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

           -    อนุมัติ แผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑  

           -   ใหความเห็นชอบ  รายงานหลักสูตรความพรอมเพ่ือเปนครูปฐมวัยโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน (หลักสูตร ๗ เดือน) คุรุทายาท รุน ๑๔ 

                               -   อนุมัติ  แตงตั้ง  นางสาวพูนศิริ ทิพยเนตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

                               -   อนุมัติ แตงตั้ง  นายพิเชฐ  นิลดวงดี  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๖ มีนาคม 

๒๕๖๐ 

                     -   ใหความเห็นชอบ  ใหแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ไมกอนวันท่ี ๑๗ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๐    

            -  ใหความเห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี .....)   พ.ศ………. 

                               -  ใหความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับคาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ...... และประกาศเรื่องการกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี .....) พ.ศ………. 



๑๘ 

 

 

                               -  อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา

ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี และรองอธิการบดีท่ีมิใชขาราชการ พ.ศ........  

          -  อนุมัติ งบประมาณรายจายเงินรายได สะสมคงเหลือ จํานวน  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สี่สิบหาลานบาทถวน) ในการปรับปรุงระบบสายสื่อสารเคเบิลใยแกวนําแสงเปนระบบเคบิลใตดิน   

                             -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน    ๒  ราย 

          -  เห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๗)   

                             -   ใหความเห็นชอบอนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล  

และระบบควบคุมอัจฉริยะ 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                         ๓.๑  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงาน 

ผูอํานวยการ กอง สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ...................  
       

                                   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติใหทบทวน

ประกาศ เรื่อง การการแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการ หรือหนวยงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ.....   โดยใหพิจารณารายละเอียดของการแบงงาน ในสํานัก 

/สถาบัน    ในการนี้   ไดปรับรายละเอียดสวนงาน ในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โดยขอจัดตั้ง 

โครงการจัดตั้งกลุมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสาร   หนา      -     

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

ระเบียบวาระท่ี   ๓      เร่ืองสืบเนื่อง 



๒๐ 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ๓.๒  (ราง)  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙)   และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

                             นายนเรนทร   อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอ            

ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดมีการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสรางองคกรแหง

การเรียนรู เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑   โดยไดมีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ป และ ระยะ ๕ ป   สรุปรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

                       มติทีป่ระชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ๓.๓   ประกาศมหาวิทยาลัย  หลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงาน พ.ศ...       
                                       

                          นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   นําเสนอตอท่ีประชุม                   

ใหทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑   เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๑  ใหทบทวนประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.........  เพ่ือเปนการให

สวัสดิการชวยเหลือประโยชนเก้ือกูลในการดํารงชีพของพนักงาน  ในการนี้  ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียด 

ในประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว เรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา        -            )  
 

                        จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

                     มติที่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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



๒๒ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

                  

               

                 ๔.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ.................. 

                         ขอมูล 

                  นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีเอกภาพและเกิดประสิทธิผล           

ในการปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคของมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

              กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

             -  มาตรา  ๑๘ (๒)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗   
 

              ขอพิจารณา 

                           จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความคิดเห็น                                    

และใหความเห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   พ.ศ 

 

 

                    มติที่ประชุม ................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

                 ๔.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดตั้ง การบริหารและการดําเนินงานของ

หนวยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ.................. 

                         ขอมูล 

                  นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการบริหารและการดําเนินงานของหนวยงานภายในซ่ึงมีฐานะเทียบเทากอง เปนไปดวยความเรียบรอย     

ประสิทธิผล  จึงไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดตั้ง การบริหารและการดําเนินงานของหนวยงาน

ภายในท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ......  เพ่ือใหในการปฏิบัติ 
     

              กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

             -  มาตรา  ๑๘ (๒)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗   
 

              ขอพิจารณา 

                           จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความคิดเห็น                                    

และใหความเห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยดังกลาว  

 

 

                    มติที่ประชุม ................................................................................................ 

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

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



๒๔ 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

                     ๔.๓   การลงเวลาปฏิบัตริาชการโดยใชเครื่องสแกนลายน้ิวมือ 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีไดมีการนําเสนอประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือ           

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติใหความเห็นชอบแลวนั้น  และไดมีการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหพิจารณากอนการประกาศใช  โดยมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๔ 

มิถุนายน  ๒๕๖๑   คณะอนุกรรมการสภาฯ  มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

                           -  เนื้อหาสาระของประกาศการลงเวลาปฏิบัติราชการ ขาดความละเอียดชัดเจนในการ

ปฏิบัติ 

          -  การจัดใหลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยสแกนลายนิ้วมือ เปนการดําเนินการท่ีไมคํานึงถึง

ภารกิจของบุคลากรในแตละประเภท อาจทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี  

                               -  การนําระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช อาจเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยโดยรวม 

                            -  ควรใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหลัก แทนการควบคุมดวยการลงเวลา

ปฏิบัติงานโดยการสแกนลายนิ้วมือ 
 

                            จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาทบทวนวิธีการ                 

ท่ีเหมาะสมในการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 

 



๒๕ 

 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

                  ๔.๔  แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระยะ ๕  ป 

                            ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นําเสนอตอท่ีประชุม

ใหทราบถึงแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ฉบับทบทวน (รายละ 

เอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๒๖ 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

                       ๔.๕  รายงานการติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  (รอบ ๙ เดือน)  (สิงหาคม  ๒๕๖๐ – เมษายน  ๒๕๖๑) 

                     ผศ. นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ี คณะ/

สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดผานการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน และคณะกรรมการบริหารประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน เรียบรอยแลว
นั้น  งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการความรูของหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานตามระบบการจัดการความรู  ในการนี้ขอรายงานผลการ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน  

                            กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

                      เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับคณะ ตัวบงชี้             

ท่ี ๕.๑ ขอ ๕ และระดับมหาวิทยาลัย ตัวบงชี้ท่ี  ๕.๑ ขอ ๕ การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน              

ในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

                           ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

                  ในการนี้  จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารายงานผลการ

ติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ของคณะ /สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

(รอบ ๙ เดือน)   (สิงหาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) 

 

                       มติทีป่ระชุม .......................................................................................... 



๒๗ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

            

                   ๕.๑   เรื่องแจง ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ   รองอธกิารบด ี
 

                                               ๑)  รายงานผลการดําเนินงานสถานีบริการนํ้ามันฯ ไตรมาสท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๑  

                   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ    รองอธิการบดี  แจงตอท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไตรมาสท่ี ๑ ประจําป 
๒๕๖๑    ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  ประกอบดวย  งบแสดงฐานะการเงิน    งบแสดงผลการ
ดําเนินงาน   (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา          -               )  

 
                    จึงแจงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 



๒๘ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                  ๕.๒  เรื่องแจง ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน    รองอธิการบดี 

                     ๑) โครงการจิตอาสา กาวเพ่ือความดี ดวยศาสตรพระราชา คืนผืนปาใหชาง 

                                   ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  กองพัฒนานักศึกษา และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ และผูนํานักศึกษา 

ไดเขาพบ นายพงษพันธ  วิเชียรสมุทร  รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ และประธานมูลนิธิอนุรักษชางปา

บานพอ  เพ่ือหารือการดําเนินโครงการ “จิตอาสา กาวเพ่ือความดี ดวยศาสตรพระราชา คืนผืนปาใหชาง” โดยจะ

ดําเนินกิจกรรมรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรี   ใน ๔ ประเด็น  คือ 

                                  ๑.  การศึกษาวิจัยตนจันทนหอม  ท่ีกําลังจะหมดไปวาจะมีการขยายพันธุ หรือ

แนวทางใดบางท่ีจะรักษาตนจันทนหอมไว  และทางอุทยานแหงชาติ จะทําเปนเสนทางเดิน Sky Walk เพ่ือเปน

แหลงทองเท่ียวในอนาคต    

                                  ๒.  สรางแหลงอาหารชางปา ในพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีอยูและในพ้ืนท่ีใหม 

                                  ๓.  สรางโปงเทียมเพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยูใหเพียงพอ 

                                  ๔.  ปรับปรุงดูแลแองกระทะน้ํา 
 

                                   ในการนี้   กองพัฒนานักศึกษา ไดประสานงานกับทุกคณะ ในประเด็นการศึกษา

ตนจันทรหอม มอบใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการ ประเด็นสรางแหลงอาหาร สรางโปงเทียมและ

ปรับปรุงแองกระทะน้ํา จะดําเนินการรวมกันทุกคณะ เพ่ือประสานและลงพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน  โดยจะไดมีการ

ประสานขอเขาพ้ืนท่ีเพ่ือทําโครงการจิตอาสา  “กาวเพ่ือความดี ดวยศาสตรพระราชา คืนผืนปาใหชาง” ตอไป   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 



๒๙ 

 

 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

   

   

                ๒)   เครือขายโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” 
 

          ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งท่ี ๓ (๑๔๒)/๒๕๖๑   เม่ือวันท่ี  ๑๘  เมษายน ๒๕๖๑   ไดเห็นชอบในการสราง

เครือขายจิตอาสาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” โครงการใน

พระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   โดยท่ีประชุมไดกําหนดแนวทาง

ดําเนินงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา  สามารถบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและ

ภาพถาย  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนผูพัฒนาโปรแกรม และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ นําโปรแกรมนี้

ไปใชงานท่ีสถานศึกษาของตนเอง  โดยนําเขาขอมูลบุคลากร/นักศึกษาเขาสูระบบจิตอาสาฯ พรอมท้ังให

บุ ค ล า ก ร / นั ก ศึ ก ษ า เข า สู ร ะ บ บ (Log-in)  แ ส ด ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร  ไ ด ท่ี

เว็บไซตURLhttp://dsd.pbru.ac.th/volunteer/ตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเครือขายจิต

อาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑   โดยให

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาสูระบบเพ่ือยืนยันเขารวมเปนสมาชิกเครือขายตั้งแตวันท่ี  ๒๑  

มิถุนายน   ๒๕๖๑  เปนไป    ท้ังนี้  ใหรายงานขอมูลผูเขารวมโครงการและกิจกรรมจิตอาสาท่ีมหาวิทยาลัย   

จะจัด  ในวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑   โดยผานรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนใหท่ีประชุม ทปอ.มรภ. 

ทราบ  ภายในวันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา           ) 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

http://dsd.pbru.ac.th/volunteer/


๓๐ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ๕.๓    เรื่องแจงจาก  อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธกิารบด ี
 

                         ๑)   รายงานความคืบหนาผลการดําเนินโครงการการพัฒนาและปฏิบัติการสรางเสนทาง

สิงขร-มะริด 

                               อาจารย ดร.กฤษดา  ต้ังชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงรายงาน

ความคืบหนาผลการดําเนินโครงการ การพัฒนาและปฏิบัติการสรางเสนทาง สิงขร-มะริด  เพ่ือเปนจุดหมาย

ปลายทางการทองเท่ียวของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศกับการเชื่อมโยง              

สูแผนการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเมืองมะริด  จํานวน  ๓  แหง  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุม) 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ๕.๔    เรื่องแจง จากสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

                     ๑) รายงานความกาวหนาการประชมุวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕”           

      อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕”  ในวันท่ี ๒-๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นั้น  ในการนี้  จึงขอรายงานความกาวหนา

ของการดําเนินงานใหทราบ  ดังนี ้    

                           -  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเรียบรอยแลว  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี ๗๗๕/๒๕๖๑  

ลงวันท่ี ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑     

                           -   ฝายเลขาฯ  ไดออกแบบโลรางวัลพระราชทาน  สําหรับนักวิจัยดีเดนของแตละ

มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยแลว   (ตามตัวอยางในเอกสาร หนา               ) 

                          -   ผูสนใจทานใด ตองการสมัครนําเสนอบทความวิจัย สามารถสมัครผานทางเว็บไซต     

ไดท่ี  http://runirac 2018 /.pbru.ac.t 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

 

                     ๒) รายงานความกาวหนางานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการ
แสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๘  “เครือญาติพันธุ รวมกนัเปนหนึง่” 

                             อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

http://runirac/


๓๒ 

 

 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กําหนดการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๘  “เครือญาติพันธุ รวมกันเปนหนึ่ง” ในวันท่ี ๓-๕  ธันวาคม 

๒๕๖๑  นั้น  ในการนี้   ได มีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน และไดมีการประสานงานไปยัง

สถาบันการศึกษาบางสวนแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

                        ๓)  การเขารวมรับรองขอตกลงวาดวยสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                   อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ไดเขารวมประชุม ในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 

และวันท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยพระนคร   ท่ีประชุมไดมีการรวมรับรองขอตกลงวาดวยสภา

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑  โดยผลจากขอตกลงฉบับนี้  จะนําไปสู

การจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกันระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหงตอไป 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

 

 

                       ๔)  การแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี

                                   อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยรวมกับจังหวัดเพชรบุรี  กําหนดยุทธศาสตรการ

พ้ืนท่ีรวมกัน  โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือความรวมมือในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน  ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ  จํานวน ๓  สวน  คือ  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนา

ทองถ่ินประจําอําเภอ  คณะกรรมการกํากับติดตามงานพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี  โดยไดสงคําสั่งไปยัง



๓๓ 

 

 

จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรวมกัน  บัดนี้  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  ไดลงนามในคําสั่ง

ดังกลาวเรียบรอยแลว   จึงแจงมาใหทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)     

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

                 ๕.๕    เรื่องแจง จากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
 

                     - รายงานผลการดําเนินงาน การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการ
รายใหม  

              นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ รายงานตอท่ีประชุมให

ทราบถึงผลการดําเนินงาน การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการรายใหม ภายใตการดําเนินงาน

ของชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ ภายใต โครงการ “PBRU Startup Camp” ดําเนินงาน   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

 

 

 

                         มตทิี่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    ๕.๖    เรือ่งแจงจาก ดร.ทัดทอง  พรมหมณี  ผูชวยอธิการบด ี

                        ๑) สรุปการดําเนินการเน้ือหาดิจิทัลบนเว็บไซต ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

                                   อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง

รายงานสรุปการดําเนินการเนื้อหาดิจิทัลบนเว็บไซต ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม) 

 

                             มติที่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ๕.๗    เรื่องแจง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

                            ๑)   รายงานการรับนักศึกษา 

 

                            ๒)  รายงานกระบวนการสงหลักสูตร ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

                            มติที่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                   ๕.๘    เรื่องแจง กองนโยบายและแผน 
 

๑)   การจัดทําตนทุนตอหนวยของนักศึกษาในระดับสาขาวิชา 
 

   นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบถึง การจัดทําจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา จําแนกตามสาขาวิชา ปงบประมาณ ๒๕๖๐  (ภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๕๙  ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๙  และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐)  และปการศึกษา  ๒๕๖๐  (ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐  

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐)  เพ่ือใหคณะใชเปนขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยในระดับสาขาวิชา    รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

                           มติที่ประชุม .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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



๓๗ 

 

 

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

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

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

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

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                                คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ 

                                  วันจันทร  ที่   ๒๕  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                              ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองประธานแจงใหทราบ  

                 

    

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ฯ คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
 

                   ๓.๑   

 

                 ๓.๒   



๓๘ 

 

 

 
    

ระเบียบวาระที่  ๔   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

                   ๔.๑   

                 ๔.๒   

                 ๔.๓                  
 

                       
 

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 

                 ๕.๑    เรื่องแจง ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ   รองอธกิารบด ี

                 ๕.๒    เรื่องแจง อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธกิารบด ี
 

                 ๕.๓    เรื่องแจงคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                          

                 ๕.๔    เรื่องแจงจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองอ่ืน  ๆ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.๓ เครือขายโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” 



๓๙ 

 

 

ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ครั้งท่ี 3(142)/2561 เม่ือวันท่ี 
18  เมษายน 2561 ไดเห็นชอบในการสรางเครือขายจิตอาสาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการจิตอาสา 
“เราทําความดีดวยหัวใจ” โครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร โดยท่ีประชุมไดกําหนดแนวทางดําเนินงานโดยพัฒนาระบบปฏิบัติการ เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถ
บันทึกรายละเอียดกิจกรรมและภาพถาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนผูพัฒนาโปรแกรม และให
มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ นําโปรแกรมนี้ไปใชงานท่ีสถานศึกษาของตนเอง โดยนําเขาขอมูลบุคลากร/นักศึกษา
เขาสูระบบจิตอาสาฯ พรอมท้ังใหบุคลากร/นักศึกษาเขาสูระบบ(Log-in) แสดงความประสงคเขารวมโครงการท่ี 
URLhttp://dsd.pbru.ac.th/volunteer/ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสมาชิกเครือขายจิตอาสา
ตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2561โดยใหบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาสูระบบเพ่ือยืนยันเขารวมเปนสมาชิกเครือขายต้ังแตวันท่ี   21 มิถุนายน 2561 
เปนไป 

ท้ังนี้ใหรายงานขอมูลผูเขารวมโครงการและกิจกรรมจิตอาสาท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดในวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 โดยผานรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนใหท่ีประชุม ทปอ.มรภ. ทราบภายในวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2561 

 
มิติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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