
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ที่   ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน     ๒๕      คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน           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.วราภรณ             แกวแยม          (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร               กรรมการ 

๑๐. อาจารยธีรศักดิ์        สุขสันติกมล      (แทน)  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

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

๑๔. อาจารยกฤษณ         ไชยวงศ            (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                     กรรมการ 

๑๕. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ

๑๖. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๑๗. อาจารย ดร.อัตภาพ มณีเติม            (แทน)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ               กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                    กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

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

๒๑. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๒. นางนับวรรณ           เอมนุกูลกิจ        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            กรรมการ 

๒๓. นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน              กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๖   คน 

๑. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   ติดภารกิจ 

๒. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี       ไปราชการ 

 

๓. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย        ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                       ติดภารกิจ 

๔. นางภควัน                 จนัทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                        ลากิจ   

๕. ผศ.ณรงค                  ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   ติดภารกิจ 

๖. อาจารยจรรยาพร        บญุเหลือ           กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     ติดภารกิจ 
 

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

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๔. นายอภิวัฒน             พานทอง            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๕. นายนิสันติ               ศีลประเสริฐ        นักวชิาการศึกษา 

๖. นายอิทธิกร              ชํานาญอักษร      ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ   

๗.  นายวัชรินทร             ภูผึ้ง                 นักพัฒนาธุรกิจ 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

    

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

-  ไมมี    - 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 



๓ 

 

 

                                 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.              

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตาม

เอกสารหนา ๓- ๒๐) 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑   โดยมีการแกไข ดังนี้   หนา  ๘  บรรทัดท่ี ๒๑  “โรงเรียนการอาหาร

นานาชาติ”  แกไขเปน “โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี”  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                       ๓.๑   โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรต ิในหลวงรัชกาล ท่ี ๑๐  

                                ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบถึง  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ท่ี ๑๐  ในวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดใหมีการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาเขตโปงสลอด  โดยประสานความ

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  เอกชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังผูนําชุมชนตาง ๆ  รวมกันปลูกตนไม  

ท้ังสิ้น ประมาณ  ๒,๘๖๖  ตน  สําหรับเรื่องการเดินทาง มหาวิทยาลัยจะจัดรถรับ-สงนักศึกษา เพ่ือไมใหเกิด

ปญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากมีรถเขาพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอดเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงตองวางแผนงาน

ดานจราจรเปนอยางดี 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกคน  บุคลากร

มหาวิทยาลัย ไปเขารวมกิจกรรมปลูกปา ณ วิทยาเขตโปงสลอด  กองพัฒนานักศึกษา จัดนักศึกษาจํานวน 

๑,๕๐๐ คน รวมปลูกปา และภาคเอกชนจะมีประชาชนและผูนําชุมชน รวมปลูกปา จํานวน ๗๐๐ คน วันท่ี ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑   ในสวน  วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎแหงละ ๑๐ คน จะทํา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพรอมกัน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูเก่ียวของดําเนินการประสานงานในดานตาง ๆ                    

ใหเรียบรอย 
 

                     ๓.๒  ประกาศมหาวิทยาลยั  เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สาํนักงาน 

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

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติใหทบทวน



๔ 

 

 

ประกาศ เรื่อง การการแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการ หรือหนวยงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ.....  โดยใหพิจารณารายละเอียดของการแบงงาน ในสํานัก/สถาบัน          

                              ในการนี้   ไดมีปรับรายละเอียดสวนงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

โดยขอจัดตั้งโครงการจัดตั้งกลุมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  เนื่องจากระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีปริมาณงานคอนขางมาก  ซ่ึงตองการอัตรา

บุคลากรเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงโครงสรางกลุมงานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา   โดยมีการแบงกลุมงานเปน ๔ งาน  ไดแก  งานบริหารท่ัวไป  งานประกันคุณภาพภายใน

และภายนอก  งานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร  งานพัฒนาระบบและควบคุมบริหารงานคุณภาพ  (รายละเอียด 

ตามเอกสารประกอบการประชุม)  

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การจัดตั้งโครงสรางกลุมงานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา  นั้น ควรนําขอมูลโครงสรางการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มาประกอบการพิจารณาดวย  เพ่ือไมใหภาระงานซํ้าซอนกัน 
   

                            มติท่ีประชุม   ทบทวน การจัดทําโครงสรางกลุมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษา  โดยใหนําโครงสรางการบริหรงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาประกอบการ

พิจารณา 
 

                     ๓.๓  (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  ดังนี้ 

                             แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  มีวิสัยทัศน : ภายในป 

๒๕๖๔ จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร  การทองเท่ียว  และสรางสรรคองคความรูดวยศาสตรพระราชา

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

                             รางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ภายในป  ๒๕๗๙            

จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมดวยศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                          -  ขอเพ่ิมเติม โครงการยกระดับโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี 



๕ 

 

 

                          -  ควรลดปริมาณตัวชี้วัดลง  เพ่ือใหสามารถทํากิจกรรมใหแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

และจัดเก็บขอมูลไดอยางครบถวน และไมซํ้าซอนกัน 

         -  ปรับตัวชี้วัดท่ี ๑๐  ผลงานวิจัยทางการเรียนการสอนท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

                          -  ขอเพ่ิมเติม โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศเกษตรปลอดภัย 
 

 

                         มติท่ีประชุม  มอบหมาย  รองอธิการบดีทุกทาน พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความ

เหมาะสม 
 

                     ๓.๔  หลักเกณฑเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  ใหทบทวนประกาศหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.........  เพ่ือเปนการใหสวัสดิการชวยเหลือประโยชนเก้ือกูลในการดํารง

ชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย  ในการนี้  ไดดําเนินการปรับปรุงรายละเอียด ในประกาศมหาวิทยาลัยฉบับ

ดังกลาว เรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๖ – ๓๑)  สรุปสาระคําสัญ ดังนี้ 

                             ขอ ๕  สวัสดิการตามประกาศฉบับนี้  ไดแก 

                                      ๑)  สวัสดิการคารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําป 

       ๒)   สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

       ๓)   สวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

       ๔)  สวัสดิการเงินบําเหน็จ 

                                      ๕)  สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห 

                                      ๖)  สวัสดิการทําประกันกลุม 
                              ขอ ๖  การจายเงินสวัสดิการใหเปนไปตามขอกําหนด  หลักเกณฑและเง่ือนไข                           

ตามขอ ๙ จากกองทุนพนักงาน กรณีท่ีเงินกองทุนไมพอจาย ใหชะลอการจายไวกอนจนกวากองทุนจะไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิม และใหจายตามลําดับของผูขอรับสวัสดิการ       
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                          -   ขอใหปรับเพ่ิมสิทธิขอรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล ควรขยายอัตราการเบิกจาย   

ใหเกิน ๑๐,๐๐๐  บาท    

          -   การจัดสวัสดิการเงินบําเหน็จควรพิจารณาผูมีอายุงานต่ํากวา ๑๕ ปดวย 

                          -   ปรับเงินรับขวัญทายาทใหม  เปนเงินจํานวน  ๒,๐๐๐  บาท 

         -   เห็นควรใชระบบสวัสดิการทําประกันกลุม แทนสวัสดิการคารักษาพยาบาลและตรวจ

สุขภาพประจําป  เนื่องจากการทําประกันกลุมจะรวมบุคลากรอ่ืนดวย เชน บิดา มารดา บุตร 



๖ 

 

 
 

                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบหลักการ  ประกาศเรื่อง  หลักเกณฑเง่ือนไขการใหสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาความสามารถและสถานะทางการเงินในการเบิกจาย 
 

                     ๓.๕  เรงรัดการดําเนินกิจกรรมโครงการเสนทางทองเท่ียวสายเกลือ 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการเสนทาง 

สายเกลือทะเลไทย  ท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณกันเงินเหลื่อมปจากหนวยงานภายนอก  จํานวน ๓,๐๔๔,๑๑๐ 

บาท ตองรีบจัดกิจกรรมใหแลวเสร็จ เนื่องจากไดมีการขยายเวลาเบิกจายไปแลว ๑ ป  ขณะนี้ ใกลสิ้น

ปงบประมาณ ซ่ึงตองเบิกจายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑   

                               ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  การจัดกิจกรรมโครงการเสนทางสายเกลือทะเลไทย  ในสวนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ คือการจัดทํา

ฐานขอมูลเสนทางสายเกลือ ขณะนี้  อ.ชนิตรนาถ วิเชียรประดิษฐ   ไดดําเนินการและสงฎีกาเบิกจายเสร็จ

เรียบรอยแลว           

                           มติท่ีประชุม   มอบหมาย  อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี 

กํากับดูแลและติดตาม  พรอมท้ังเรงรัดจัดทําโครงการการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในกําหนด  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                     ๔.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ.................. 

                    นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีเอกภาพและเกิดประสิทธิผล  

ในการปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค  ของมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

๒๕๕๘   จึงไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ......... 

สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

            ขอ ๔   ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา “ก.บ.” ประกอบดวย 

อธิการบดี  เปนประธาน  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  ผูชวยอธิการบดี  ประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย  เปนกรรมการโดยตําแหนง และบุคคล

อ่ืนตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควรเปนกรรมการ 

                              ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ และอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการไดจํานวนไมเกินสองคน 

                    กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยตําแหนงนั้น ๆ กําหนด 
 

                            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 



๗ 

 

 
 

- เพ่ิมผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในขอ ๔     

- ควรกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมประชุม  แทนผูบริหารท่ีติดภารกิจ แลวมอบหมาย

บุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทน 

- ปรับขอความ ขอ ๙  เปน  การลงมติของคณะกรรมการฯ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก

ของกรรมการท่ีมีอยูในท่ีประชุม    กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ........โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไปเพ่ิมเติมในประกาศฉบับ

ดังกลาว 
 

 

                 ๔.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดตั้ง การบริหารและการดําเนินงานของ

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

                  นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการบริหารและการดําเนินงานของหนวยงานภายในซ่ึงมีฐานะเทียบเทากอง เปนไปดวยความเรียบรอย     

ประสิทธิผล  จึงไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดตั้ง การบริหารและการดําเนินงานของหนวยงาน

ภายในท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ......  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                        “หนวยงานภายในกํากับสวนราชการหรือสวนงานภายใน” หมายความวา หนวยงานท่ีมี

วัตถุประสงคการจัดตั้งเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย โดย

อยูในกํากับดูแลของสวนราชการหรือสวนงานภายใน 

                        “หนวยงานภายในสังกัดสวนราชการหรือสวนงานภายใน” หมายความวา หนวยงานท่ีมี

วัตถุประสงคการจัดตั้งเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสวนราชการหรือสวนงาน 
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                       -   เพ่ิมประเด็นการยุบเลิกหนวยงาน 
 

                       มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดตั้ง การบริหารและการ

ดําเนินงานของหนวยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ.................. 

 

 

                 ๔.๓  การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายน้ิวมือ                     



๘ 

 

 

                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีไดมีการนําเสนอประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือ           

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติใหความเห็นชอบแลวนั้น  และไดมีการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหพิจารณากอนการประกาศใช  โดยมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๔ 

มิถุนายน  ๒๕๖๑   คณะอนุกรรมการสภาฯ  มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้  ๑) เนื้อหาสาระของ

ประกาศการลงเวลาปฏิบัติราชการ ขาดความละเอียดชัดเจนในการปฏิบัต  ๒) การจัดใหลงเวลาปฏิบัติราชการ 

โดยสแกนลายนิ้วมือ เปนการดําเนินการท่ีไมคํานึงถึงภารกิจของบุคลากรในแตละประเภท อาจทําใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดี  ๓)  การนําระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช อาจเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

โดยรวม   ๔) ควรใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหลัก แทนการควบคุมดวยการลงเวลาปฏิบัติงานโดย

การสแกนลายนิ้วมือ 

                             ดังนั้น  จึงไดมีการทบทวนแนวการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ซ่ึงท่ีประชุมรองอธิการบดีไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  

                          -  บุคลากรสายสนันสนุน  ใหใชการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

                          -  บุคลากรสายวิชาการ ใหใชการ Login ในระบบสารสนเทศแทนการลงลายมือชื่อปฏิบัติ

ราชการ และนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบ 
 

                              คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                      -   ควรใชระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับบุคลากรสาย

สนับสนุนและสายวิชาการ  โดยปฏิบัติแบบเดียวกัน  เพ่ือไมใหเกิดความแตกแยกในองคกร 

                     -   เห็นควรใหใชการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติราชการแบบเดิม                          

                      -   หาแนวปฎิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือแสดงตัวตน 

                      -   การเลือกแนวปฏิบัติการลงเวลาปฎิบัติราชการจะเปนไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น               

ก็ควรกําหนดใหบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการ ใชปฏิบัติเหมือนกันท้ังหมดเพ่ือไมใหเกิดความ

แตกตาง 
 

                      มติที่ประชุม   มอบหมาย  ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําขอเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหาร  ไปแจงคณะอนุกรรมการสภาฯ  และหาแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาของบุคลากร 
 

                ๔.๔  แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ ๕ ป 

                          ผศ.ดร พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบถึงแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระยะ ๕ ป  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอการ

ประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
 



๙ 

 

 

 ปรัชญา        วิทยาศาสตร  คูคุณธรรม  นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาสังคม 
 

 วิสัยทัศน       ภายในป ๒๕๖๒ ตองเปนคณะท่ีมีความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตดานอาหาร วิทยาศาสตร 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร  ๑)   ผลิตบัณฑิตดานอาหาร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรคณิตศาสตรศึกษา 

                           ๒)   พัฒนาคุณภาพของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพร 

                                 ในวารสารท่ีมีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ และสงเสริมการนําไปใชประโยชน 

                           ๓)   บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือทํานุบํารุง 

                                 ศิลปวัฒนธรรม 

                           ๔)   นําแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                                 มาประยุกตใชในการผลิตบัณฑิต 

                           ๕)   สรางความเปนสากล 

                           ๖)   บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 

                       มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ  แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ระยะ ๕ ป  

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  และใหมีการทบทวนแผนพัฒนาคณะในทุกป 
 

 

                ๔.๕  รายงานการติดตามขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําป

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

                อาจารย ดร.พีรศุษรย บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  นําเสนอตอท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ี คณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐  โดยทําการคนหาแนวทปฏบัติ ท่ีดีจากความรู ท่ี มีอยู ในตัวบุคคล และทักษะของผู มี
ประสบการณโดยตรงตามประเด็นความรูท่ีตองครอบคลุมพันธกิจดานผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย   ในการนี้   
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการความรูของหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานตามระบบการจัดการความรู  จึงขอรายงานใหทราบ ดังนี้                         

                     -   หนวยงานท่ีสงแนวปฏิบัติจัดการความรูครบท้ัง ๒ พันธกิจ คือ พันธกิจดานผลิตบัณฑิต 

และพันธกิจดานวิจัย  ไดแก คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ขาดขอมูลบางสวน)   คณะพยาบาลศาสตร (ขาดขอมูลบางสวน)  

                     -  หนวยงานท่ียังไมไดสงขอมูลการจัดการองคความรู  ไดแก  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะครุศาสตร 



๑๐ 

 

 

                         ผศ.นรนีารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหทุกหนวยงาน

จัดทําแผนจัดการองคความรูลงในแผนงานของหนวยงานตนเองดวย โดยตองทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)   

เพ่ือนําความรูไปใชไดจริงเกิดผลงานพึงประจักษ 
 

                      มติที่ประชุม  รับทราบ  หนวยงานท่ียังไมไดสงขอมูล ขอใหรีบดําเนินการใหเสร็จ

เรียบรอย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                     ๕.๑  รายละเอียดการจัดทํางบประมาณเงินแผนดิน ป ๒๕๖๒ 

              นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงรายละเอียดการจัดทํางบประมาณแผนดิน ป ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)   ดังนี้ 

   -   รายการบุคลากรภาครัฐ                                                                     ๒๕๓,๓๖๕,๓๐๐   บาท 

   -   จําแนกตามรายจายผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม                                ๑๓๓,๒๔๒,๘๐๐   บาท                       

   -   จําแนกตามรายจายผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        ๕๗,๐๗๘,๓๐๐   บาท    

   -   จําแนกตามรายจายผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ               ๒๗,๙๔๒,๐๐๐   บาท   

   -   จําแนกตามงบรายจายผลผลิตการใหบริการวิชาการ                                        ๓,๕๓๗,๑๐๐   บาท 

   -   จําแนกตามงบรายจายผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                            ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 

   -   จําแนกตามงบรายจายโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนารทองถ่ิน     ๓๐,๓๗๘,๐๐๐  บาท       

   -   จาํแนกตามงบรายจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต            ๑,๘๗๒,๕๐๐  บาท                             

       ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   -   จําแนกตามงบรายจายโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐาน     ๒,๙๑๒,๑๐๐  บาท 

       ของประเทศ 

    -  จําแนกตามงบรายจายโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ   ๑,๗๐๕,๖๐๐  บาท 

    -  จําแนกตามงบรายจายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษา        ๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท 

       เปนพ่ีเลี้ยง 



๑๑ 

 

 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ท่ีดินและสิ่งกอสรางนั้น ใหจัดทําขอมูลและรูปแบบอาคารใหเรียบรอยโดยประสานผูเก่ียวของ และจัดสงกอง

นโยบายและแผน  ภายในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

                                อาจารยประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

แจงตอท่ีประชุมวา  ขอใหบรรจุรายละเอียดการปรับปรุงหองประชุมภูมิแผนดินและอาคารเรือนไทย  ในการ                  

ของบประมาณใหดวย  และขอใหปรบัปรุงเรื่องระบบไฟฟาในอาคารโดยดวนเพ่ือความปลอดภัย 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบทุกหนวยงานดําเนินการจัดเตรียมขอมูลในสวนท่ีไดรับ

การจัดสรร  มอบรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลรวมติดตามขอมูล รวมกับกองโนยาบายและแผน เพ่ือจัดสงไปยัง

สํานักงบประมาณ 
 

                     ๕.๒   รายงานผลการดําเนินงานสถานีบริการนํ้ามันฯ ไตรมาสท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๑      

                           ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ    รองอธิการบดี  แจงตอท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไตรมาสท่ี ๑ ประจําป 

๒๕๖๑  ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  ประกอบดวย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงาน   

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๔๓ – ๕๐) สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้      

                -    รายไดจากการขาย ไตรมาสท่ี ๑                              ๒๗,๔๘๘,๙๘๑.๕๔   บาท 
                -    กําไรไตรมาสท่ี ๑ (สิ้นสุดวันท่ี ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๑)           ๕๒๒,๘๒๘.๘๒   บาท 
 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                      ๕.๓   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.  การศึกษาวิจัยตนไมจันทน  ท่ีกําลังจะหมดไปวาจะมีการขยายพันธุ หรือแนวทาง

ใดบางท่ีจะรักษาตนไมจันทนไว  และทางอุทยานแหงชาติ จะทําเปนเสนทางเดิน Sky Walk เพ่ือเปนแหลง

ทองเท่ียวในอนาคต    



๑๒ 

 

 

                                  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) 

                         มตทิี่ประชุม   รับทราบ  การศึกษาตนไมจันทร มอบหมายคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดําเนินการ 
 

                  ๕.๔  เครือขายโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” 
 

                              ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย   

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

จิตอาสาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” โครงการในพระราชดําริของ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   โดยท่ีประชุมไดกําหนดแนวทางดําเนินงานพัฒนา

ระบบปฏิบัติการ เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา  สามารถบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและภาพถาย  โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนผูพัฒนาโปรแกรม และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ นําโปรแกรมนี้ไปใชงานท่ี

สถานศึกษาของตนเอง  โดยนําเขาขอมูลบุคลากร/นักศึกษาเขาสูระบบจิตอาสาฯ พรอมท้ังใหบุคลากร/นักศึกษา

เขาสูระบบ(Log-in) แสดงความประสงคเขารวมโครงการ ไดท่ีเว็บไซตURLhttp://dsd.pbru.ac.th/volunteer/

ตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเครือขายจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวย

หัวใจ” ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑   โดยใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาสูระบบเพ่ือ

ยืนยันเขารวมเปนสมาชิกเครือขายตั้งแตวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เปนไป  ท้ังนี้ ใหรายงานขอมูลผูเขารวม

โครงการและกิจกรรมจิตอาสาท่ีมหาวิทยาลัย จะจัดในวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โดยผานรองอธิการบดีฝาย

นโยบายและแผนใหท่ีประชุม ทปอ.มรภ. ทราบ 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                    ๕.๕    สรุปการดําเนินการเน้ือหาดิจิทัลบนเว็บไซต ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

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


๑๓ 

 

 
 

                                อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง 

รายงานสรุปการดําเนินการเนื้อหาดิจิทัลบนเว็บไซต ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑   (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)                     

                              ๑) การคนพบหนาเนื้อหา (Crawled pages)  และคําคนหาหลักท่ัวไป (Organic 

Keyworls)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี มีผลการคนหามากกวามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  และมหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครปฐม  

                              ๒)  คลิ๊กเขาเนื้อหา (Impact Backlinks) และหนาท่ีอางอิง Referring Pages 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผลดานการคลิ๊กเขาเนื้อหามากกวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แตยังตองมีการ

พัฒนาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการคลิ๊กเขาเนื้อหา นอยกวามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 
 

 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                   ๕.๖    รายงานความคืบหนาผลการดําเนินโครงการการพัฒนาและปฏิบัติการสรางเสนทาง

สิงขร-มะริด 

                               อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง รายงาน

ความคืบหนาผลการดําเนินโครงการพัฒนาและปฏิบัติการสรางเสนทาง สิงขร-มะริด  เพ่ือเปนจุดหมายปลาย

ทางการทองเท่ียวของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ กับการเชื่อมโยง              

สูแผนการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเมืองมะริด จํานวน  ๓  แหง  ซ่ึงมีอาจารยและนักศึกษา รวม ๑๓ 

คน  เดินทางไปเม่ือวันท่ี ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  จึงขอรายงานผลใหทราบดังนี้ 
 

                                    Myeik University   คณะเดินทางไดพบปะกับ Rector Ni Ni Oo และคณะผูบริหาร  

แผนการลงนามในเอกสาร MOU จะมีข้ึนราวเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๐๑๘  และเนื้อหาความรวมมือจะ

ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

 

- Myanmar Studies Unit คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (ภาษาพมาและ 

ภาษาอังกฤษ) 

- Singkhorn-Myeik Research Unit  สํานักวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

- งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ PBRU ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๐ ราย   

-  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝก                 

ประสบการวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการภาครัฐ 
 



๑๔ 

 

 

                                     University of Computer Studies Myeik   คณะเดินทางไดพบปะกับคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยแสดงความสนใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

                              -  แผนการสรางความรวมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีในอนาคต (student and staff exchange and student internship program etc) 

                              -  แผนการสงคณะตัวแทนเขารวมกิจกรรม 5 th Rajabhat University National & 

International Conference and Cultural Festival เดือนธันวาคม  ๒๐๑๘ 

                          Technological University Myeik  คณ ะเดิ นทางไดพบปะกับคณ ะผู บ ริห าร

มหาวิทยาลัยแสดงความสนใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

                              -  แผนการสรางความรวมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีในอนาคต (student and staff exchange and student internship program etc) 

                              -  แผนการสงคณะตัวแทนเขารวมกิจกรรม 5 th Rajabhat University National & 

International Conference and Cultural Festival เดือนธันวาคม  ๒๐๑๘ 
 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  ๕.๗   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 

                           มติที่ประชุม   รับทราบ 

                    ๕.๘  รายงานความกาวหนางานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการ
แสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๘  “เครือญาติพันธุ รวมกันเปนหน่ึง” 

                             อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กําหนดการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

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

http://runirac/


๑๕ 

 

 

๒๕๖๑  นั้น  ในการนี้   ได มีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน และไดมีการประสานงานไปยัง

สถาบันการศึกษาบางสวนแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๙ การเขารวมรับรองขอตกลงวาดวยสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ 

                              อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ไดเขารวมประชุม ในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม และวันท่ี ๕ 

มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยพระนคร   ท่ีประชุมไดมีการรวมรับรองขอตกลงวาดวยสภาศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑  โดยผลจากขอตกลงฉบับนี้  จะนําไปสูการจัด

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกันระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหงตอไป 
 

                            มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๑๐   การแตงต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร ี

                                 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

จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรวมกัน  บัดนี้  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  ไดลงนามในคําสั่ง

ดังกลาวเรียบรอยแลว   จึงแจงมาใหทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)     
 

                            มติที่ประชุม  รับทราบ 

                    ๕.๑๑  รายงานการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

                                อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน รายงานจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  ขอมูล ณ วันท่ี ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  รวม

ท้ังสิ้น มีจํานวน  ๑,๕๑๗  คน  ดังนี้ 

                               -  คณะครุศาสตร               ๑๑๘   คน      -  คณะมนุษยศาสตร         ๖๕๗   คน 

                               -  คณะวิทยาการจัดการ       ๒๐๙   คน      -  คณะวิทยาศาสตรฯ        ๑๑๐   คน 

                               -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ๘๔    คน      -  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ   ๑๔๖   คน 

                               -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๗๑   คน       -  คณะพยาบาลศาสตร      ๑๒๒   คน 
 



๑๖ 

 

 

                            มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  ๕.๑๒   รายงานผลการดําเนินงาน การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเปน

ผูประกอบการรายใหม  
               นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ รายงานตอท่ีประชุม                  

ใหทราบถึงผลการดําเนินงาน การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการรายใหม ภายใตการ

ดําเนินงานของชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ ภายใตโครงการ “PBRU Startup Camp”  มีข้ันตอน

การดําเนินงาน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ไดแก     

      ๑) การจัดตั้งชมรม   ๒) การประชุมสมาชิกชมรมเพ่ือเสนอไอเดีย ธุรกิจ และสอนทําแผนBMC      

      ๓)  เขารวมโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดประโยชนในทางธุรกิจ    ๔)  นําเสนอธุรกิจจําลอง 

      ๕)  PBRU Startup Camp                                     ๖)  แผนธุรกิจ /ผลิตภัณฑ 

      ๗)  ดําเนินธุรกิจจริง                                             ๘)  รายงานผลการดําเนินงาน  

         ในสวนของผลิตภัณฑของนักศึกษาภายใตโครงการ “PBRU Startup Camp  มีดังนี้ 

ชะครามกรอบ  ขนมจีบหมู   ขนมเปยะอบควันเทียมแท   กวยเดี๋ยวลุยสวน  ลอดชองกะทิสด/ข้ันตอนขน       

แซนวิช  ชามะนาว  สลัดผัก  บราวนี ่

                       มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 

              ๕.๑๓   การจัดทําตนทุนตอหนวยของนักศึกษาในระดับสาขาวิชา 
 

                           นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบถึง การจัดทําจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา จําแนกตามสาขาวิชา ปงบประมาณ ๒๕๖๐  (ภาคเรียนท่ี ๒/

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

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐)  เพ่ือใหคณะใชเปนขอมูลในการจัดทําตนทุนตอหนวยในระดับสาขาวิชา    รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

                        มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
                             

               ๕.๑๔    เรงรดัการสงฏีการเบิกจาย 

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหทุก

หนวยงานรีบเรงการจัดสงฎีกาเบิกจายการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 



๑๗ 

 

 

๒๕๖๑  หากพนกําหนดดังกลาวจะไมอนุญาตใหเบิกจาย  ยกเวนทําบันทึกขออนุญาตสงฏีการลาชาเฉพาะ

กิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวกับการตรวจประกันคุณภาพ และกิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตรเทานั้น 
 

                         มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

            -   รับทราบ  รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนากายภาพ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสีเขียว  

           -    ใหความเห็นชอบ  รายงานผลการปรับปรุงระบบสายสือ่สารเคเบิลใยแกวนําแสง 

(รองรับการนําสาไฟฟาลงดิน)   

                              -    อนุมัติ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

           -    รับทราบ  ผลการดําเนินงานโครงการมหัศจรรยบานสามเรือนสูการทองเท่ียว                  

เชิงวัฒนธรรม             

                              -   อนุมัติ  การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 

๗ ราย  ไดแก  รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ    ดร.ชลทิตย  เอ่ียมสําอาง  ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี   ดร.สมนึก ชูปานกลีบ   

ดร.สมสุข  แขมคํา   และนายทศพร ลิ้มดําเนิน 

                               -   อนุมัติ  แตงตั้ง  นางสาวพูนศิริ ทิพยเนตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

                               -   อนุมัติ แตงตั้ง  นายพิเชฐ  นิลดวงดี  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๖ มีนาคม 

๒๕๖๐ 

                     -   อนุมัติ  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

                               -  อนุมัติ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจางบุคลากรในสาขาขาดแคลน

ทางดานพยาบาลศาสตร 

   -  ใหความเห็นชอบ การขอปรับเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาตามมติคณะอนุกรรมการ

ประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

                                -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี     จํานวน    ๑๕๕  ราย 

                                -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน        ๓  ราย 

                                -  เห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน  ๓  หลักสูตร  

   
 



๑๘ 

 

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๔๐  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
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