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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

                              วันจันทร  ที่ ๔  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                         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. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                    กรรมการ 

๖. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง            ท่ีปรึกษาอธิการบดี       กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวานี            เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                  กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี        กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี        กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล             คณบดีคณะครุศาสตร                             กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ      กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร         คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     กรรมการ 

๑๖. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๗. อาจารย ดร.วิวิศน สุขแสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                    กรรมการ  

๑๙. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                         กรรมการ 

๒๐. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                     กรรมการ 

๒๑. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                          กรรมการ 

๒๒. อาจารยกฤษฎา สุริยวงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา    กรรมการ 

๒๓. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          กรรมการ   

๒๕. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ    

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน    ๕   คน 

๑.  ผศ.พจนารถ   บัวเขียว  รองอธิการบดี      ไปราชการ 

๒.  อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี    รองอธิการบดี      ไปราชการ 

๓. อาจารย ดร.กฤษดา      ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี      ไปราชการ 

๔. ผศ.ณรงค   ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ             ติดราชการ 

๕. ผศ.ทัศนัย                 ท่ังทอง            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา        ติดราชการ   

 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๖   คน 
๑. อาจารย ดร.วนดิา       มากศิริ                รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. อาจารย ดร.อัตภาพ     มณีเติม     รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๓. นายนเรนทร            อมรจุติ               รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                   

๔. นางสาวสีนวล            ไทยานนท            หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๕. นางชุติมา             แฉงฉายา            นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี                   ทิมรอด              นักบริหารงานท่ัวไป 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๔.๐๐ น.     

       

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

         ๑.๑   การแกปญหาขอรองทุกขของนักศึกษา 

   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสภานักศึกษา ไดสงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือใหปรับปรุงแกไขสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับนักศึกษา นั้น ขอให

หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรชี้แจง  พรอมท้ังทําความเขาใจในเบื้องตนและแกไขปญหาใหกับนักศึกษาไดทันที  เพ่ือ

ปองกันมิใหนักศึกษานําขอมูลไปสื่อสารตามสื่อโซเซียล สรางความเสียหายใหกับมหาวิทยาลัย 
 

             มติท่ีประชุม  รับทราบ   มอบทุกหนวยงานดําเนินการ 
 



๓ 

 

 

        ๑.๒   การจัดอันดับ Webometrics 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  การจัดอันดับ Webometrics ดวยขณะนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในลําดับท่ี ๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซ่ึงเปนผลมาจากการอางอิงและการ

เขาถึงขอมูลในการจัดงานประชุมวิชาการะดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย  ดังนั้น จึงขอชื่นชม และขอให

ผูดูแลระบบ พรอมผูท่ีเก่ียวของรวมกันรักษาคุณภาพ เพ่ือไมใหลดลําดับลงไปกวานี้  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

     ๑.๓   การประชุมบุคลากรของคณะ 

                            ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหทุกคณะ มีการประชุมบุคลากรในหนวยงาน 

เพ่ือใหรับทราบกฎเกณฑ ขอมูลขาวสารตาง ๆ จากผูบริหารลงสูบุคลากร  

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๕) 
 

                   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                       ๓.๑  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและ 

ศิลปะรวมสมัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๑  

ใหทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย พ.ศ.

๒๕๖๑  โดยนําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาและทําการปรับปรุงแกไขระเบียบ

ดังกลาว  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๑๗ -๑๙ ) จึงนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาใหความคิดเห็น 

รายละเอียดดังนี ้

                 ขอ 4   กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
                        (1) เพ่ืออนุรักษ สงเสริมและสืบทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร ใหคงซ่ึง
คุณคาและเอกลักษณท่ีโดดเดน 



๔ 

 

 

                        (2) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมแกเยาวชน ประชาชน และผูท่ีสนใจ 

 (3) เพ่ือยกยองเชิงชูเกียรติภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังสรางคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

                 ขอ 5   เงินและทรัยพสินของกองทุน มีดังนี้ 
                        (1) เงินรายไดหรือทรัยพยสินท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหนํามาสมทบกองทุน 

(2) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหกองทุน 

(3)  เงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆ อันเกิดจากเงินและทรัพยสินของกองทุน 

(4) เงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(5) รายรับอ่ืนๆ 

                 ขอ 6   คาใชจายของกองทุน ประกอบดวย 

                       (1) เงินท่ีจายตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(2) เงินคาใชจายในการบริหารกองทุน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 

(3) เงินคาใชจายตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

                ขอ 7   ใหนําเงินดอกผลและเงินตนของกองทุนไมเกินรอยละแปดสิบ มาดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุน ท้ังนี้ หากปใดมีเงินเหลือใหนํามาสมทบกองทุน 

                  ขอ 8   ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวย   
                         (4)    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ท่ีรับผิดชอบงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม  
                         (12)   หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูชวยเลขานุการ 
 

                          คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้
- ปรับขอความ  ขอ  4  (3)   เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถ่ิน  เปลี่ยนเปน  

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติครูชาง  
- ปรับขอความ  ขอ 8   (2)   สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร เปน สาขานาฎศิลปไทยศึกษา  

                      -   ปรับขอความ ขอ 8  (4)  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                   

ท่ีรับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรม  เปลี่ยนเปน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ                   

รองผูอํานวยการท่ีไดรับมอบหมายเปนกรรมการ 

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

                     3.2   การเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการใชประโยชนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

                               ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  จากการท่ีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ไดเตรียมความพรอมในการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอน และปรับปรุง

จัดระบบผังการใชท่ีดินภายในมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอโครงการยายและกอสราง โรงเรือน/คอก ปศุสัตว  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย   
                             1. โรง/คอกแพะ            2. โรง/คอก วัวเนื้อ               3. โรง/คอก วัวนม   



๕ 

 

 

                             4. โรง/เรือน ไกเนื้อ        5. โรง/เรือน ไกไข                6. โรงผลิตปุย จากก่ิงไม  
                             7. Recycle Park          8. พ้ืนท่ีปลูกผัก เกษตรอินทรีย 9. รั้วโดยรอบ (รั้วคาวบอย)  
                           10. ระบบบําบัดน้ําเสีย     11. ถนน คศล.  
 

                            คาดวาตองใชงบประมาณเปนคาใชจาย จํานวน 15 ลานบาท โดยกอใหเกิดประโยชน
เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา บุคลากร ท้ังภายในและภายนอก พรอมท้ังมีการบริหารจัดการผสมผสาน                
ดานเกษตรกรรมและปศุสัตวเขาดวยกัน 
                           อาจารย ดร.วนิดา  มากศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา การจัดสรางโรงเรือนหรือคอกสัตว นั้น ตองมีการจดแจงสถานท่ีเลี้ยง สถานท่ีใชสัตวทําการทดลอง   
ตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินงานตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (คกส.) และตองมีการจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางเปนระบบ เพ่ือไมใหมีกลิ่นและสารพิษรบกวน 
 

                            มติท่ีประชุม  มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรงรัดติดตามและประสาน
ผูเก่ียวของจัดเตรียมทําแบบแปลนใหเสร็จเรียบรอย เพ่ือใหพรอมในการนําเสนอขอใชงบประมาณ 
 
 

                     ๓.๓  กําหนดการการแขงขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 40 “ตาลโตนดเกมส” 
และการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 41 “ตาลโตนดเกมส” 
                            รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 40 “ตาลโตนด
เกมส”วันท่ี 21- 22 กุมภาพันธ 2562 และการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 41 
“ตาลโตนดเกมส” วันท่ี 18-22 มีนาคม 2562  จึงขอแจงกําหนดการใหทราบ ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร)  
 

                             การแขงขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 40 
   วันท่ี                        เวลา                                     กิจกรรม 
21 ก.พ. 62            09.00 น.       เริ่มแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตามโปรแกรมการแขงขัน  
                           17.15 น.        พิธีเปดการแขงขัน ณ สนามกลาง  
                           18.30 น.        งานเลี้ยงตอนรับ จัดท่ี PBRU PARK  
22 ก.พ. 62           09.00 น.        เริ่มการแขงขันกีฬา  
                           12.00 น.        พิธีปดการแขงขัน ณ หองประชุมพนอมแกวกําเนิด 
 

                           กําหนดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 41 
   วันท่ี                        เวลา                                     กิจกรรม 
 

18 มี.ค. 62            17.30 น.       ประชุมทีมงานองคการนักศึกษาท้ัง 4 มหาวิทยาลัย 
      19.30 น.       งานเลี้ยงตอนรับ คณะผูนํานักศึกษา พ.จ.น.ก.สัมพันธ 2019  

 19 มี.ค.62            08.30 น.       การแขงขันกีฬา และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธฯ 
                           17.00 น.        พิธีเปดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธฯ  
 ๒๐ มี.ค.62            18.30 น.       การแขงขันกีฬา และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธฯ 
                           16.00 น.        การแสดงศิลปะวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธฯ                    



๖ 

 

 

 21 มี.ค.62            08.30 น.       การแขงขันกีฬา และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธฯ         

                   18.00 น.       การประกวด Star of PCNK 2019 & Sport Night  
 ๒2 มี.ค.62            09.00 น.       การแขงขันกีฬาฟุตบอลคูชิงชนะเลิศ 
                           14.00 น.       พิธีปดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธฯ                    
 

     อาจารย ดร.อัตภาพ มณีเติม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
รายงานตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาการ  ในวันท่ี 19-20 
มีนาคม 2562 ขณะนี้มีการแจงรายชื่อผูเขารวมแขงขันเกือบทุกรายการ สําหรับผูท่ียังไมไดสงรายชื่อ สามารถ
เขาไปตรวจสอบและลงชื่อเขารวมจัดกิจกรรมไดท่ี http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41  ในสวนพิธีเปด
การแขงขันทักษะวิชาการ ในวันท่ี 19 มีนาคม 2562  ณ  หองประชุมวิทยาภิรมย 1  
 

     มติท่ีประชุม รับทราบ  มอบหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดสงรายชื่อผูเขารวมแขงขันใหครบ ภายใน
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562  และมอบสํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทําแผนกิจกรรมและโครงการใหแลวเสร็จ               
เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมกรรมการวิชาการ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                       ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการจายเงินชดเชยของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ............   

                               นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                      

ใหทราบวา  เพ่ือเปนการชดเชยและใหความชวยเหลือแกพนักงานมหาวิทยาลัย  ท่ีตองออกจากงานหรือ               

ถูกเลิกจาง  มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทําประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจายเงินชดเชยของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕.........(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  21 -23    )  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

                        ขอ  ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหออกจากงานหรือสั่งเลิกจาง                 

ดวยเหตุ ดังตอไปนี้  มีสิทธิไดรับเงินชดเชยจากมหาวิทยาลัย 

                         ๑)  เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดสมํ่าเสมอ 

                          ๒)  มีการยุบหรือยกเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีอยู 
                          ๓)  ครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา 

                        ๔)  มีลักษณะตองหามตามขอ 10 (ข) (1) (2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรีวา

ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553  ซ่ึงไดเกิดข้ึนภายหลักจากการแตงต้ัง เปน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

                         ขอ 5  ใหมหาวิทยาลัยจายเงินชดเชยแกพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีถูกสั่งใหออกหรือสั่งเลิก
จางตามขอ 4  ดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 6 เดือน แตไมครบ 1 ป ใหจายเงินชดเชยจํานวนหนึ่ง 

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41


๗ 

 

 

เทาของอัตราคาจางซ่ึงไดรับในเดือนสุดทาย   
(2) ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายเงินชดเชยจํานวนสามเทา 

ของอัตราคาจางซ่ึงไดรับในเดือนสุดทาย     
(3) ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายเงินชดเชยจํานวนหกเทา 

ของอัตราคาจางซ่ึงไดรับในเดือนสุดทาย     
(4) ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจายเงินชดเชยจํานวนแปดเทา 

ของอัตราคาจางซ่ึงไดรับในเดือนสุดทาย     
(5) ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 10 ป ข้ึนไป ใหจายเงินชดเชยจํานวนสิบเทาของอัตรา 

คาจางซ่ึงไดรับในเดือนสุดทาย     
                          ขอ 6  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ใหเบิกจายเงินชดเชยจาก
เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

- ปรับแกขอความ ขอ 4(3)  ขอ 3  “ครบกําหนดระยะเวลาจางตามสัญญา” 

 

- ทบทวนประเด็นการจายเงินชดเชยแกพนักงานท่ีถูกสั่งใหออกหรือสั่งเลิกจางท่ีปฏิบัติงาน 

ติดตอกันครบ 10 ป ข้ึนไป  ใหจายเงินชดเชยจํานวนสิบเทาของคาจางซ่ึงไดรับในเดือนสุดทาย 
 

                              มติท่ีประชุม ปรับปรุงแกไขประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินชดเชยของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ..... ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร โดยนําระเบียบ/กฎหมาย ท่ีเก่ียวของ

มาพิจารณาประกอบ  แลวนํามาสื่บเนื่องในครั้งตอไป   
 

                           4.2  การชดเชยคาสินไหมกรณีนักศึกษาผลัดตกตึก 
               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมให
ทราบวา ตามท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือผูแทน เขารวมการ
เจรจาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท กรณีนายทูล พ่ึงโพธิ์ทอง  เรียกรองคาเสียหายจากการเสียชีวิตของ นายนัฐวัตร 
พ่ึงโพธิ์ทอง (บุตรชาย) นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีพลัดตกอาคารศิลปกรรม 
(อาคาร 33)   และรายงานผลการเจรจาไกลเกลี่ย ตามประเด็นดังนี้ 
                        ประเด็นท่ี 1  กรณี คาเสียหายท่ีนายทูล พ่ึงโพธิ์ทอง (บิดาของผูตาย) เรียกคา
สินไหมทดแทนจากมหาวิทยาลัยฯ เปนเงินจํานวน 500,000 บาท แตมหาวิทยาลัยฯ ชวยเหลือเยียวยาไดเพียง 
100,000 บาท พรอมกับสนับสนุนทุนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  แกบุตรของผูเสียชีวิต นั้น หลังจากการเจรจาไกลเกลี่ย นายทูล พ่ึงโพธิ์ทอง                   
ขอเรียกรองคาสินไหมทดแทนเหลือเพียง 300,000 บาท  เนื่องจากไดเสียคาใชจายในการจัดงานศพ 
      ประเด็นท่ี 2  กรณี เรื่องการรับบุตรผูเสียชีวิตเขาศึกษาตอในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยฯ จนสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 นั้น นายทูล พ่ึงโพธิ์ทอง (บิดาของผูตาย) ไมขอรับขอเสนอ
ของทางมหาวิทยาลัย 



๘ 

 

 

     ประเด็นท่ี 3  กรณี นายทูล พ่ึงโพธิ์ทอง (บิดาของผูตาย) อางวามหาวิทยาลัยฯ                 
ไดเปนเจาภาพ  จํานวน 1 คืน แตมิไดจายเงินคาใชจายในการเปนเจาภาพ (16,000 บาท) ซ่ึงทางมหาวิทยาลัย
ขอรับเรื่องมาตรวจสอบและพิจารณาในจํานวนเงินดังกลาว 
     ในการนี้ คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแลวเห็นชอบใหเยียวยาคาเสียหาย        
ดานจิตใจเปนเงิน จํานวน  300,000 บาท  และชวยเปนเจาภาพงานศพ จํานวน 16,000 บาท โดยจายจาก
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การรับจายเงินรายไดเงินรายไดอ่ืนอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติ
พันธกิจหลัก พ.ศ.2559  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                                คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                             -  เห็นควรใหจายเงินเยียวยา จํานวน  300,000 บาท และเงินเปนเจาภาพจัดงานศพ 
จํานวน 16,000 บาท  เพ่ือเปนการชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตและเปนการรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 

     มติ ท่ีประชุม   เห็นชอบ ใหจายเงินเยียวยา คาเสียหายดานจิตใจ จํานวน 
300,000 บาท  คาเปนเจาภาพงานศพ  จํานวน  16,000 บาท  โดยใหจายเงินตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้ 
                               - เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
รายรับ จายเงินรายไดเงินรายไดอ่ืนอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก พ.ศ.2559   
                               - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน เพ่ือการจัดเลี้ยง
ประชุม กิจการการกุศล กิจการสาธารณประโยชน และกิจการทางประเพณีวัฒนธรรม คาใชจายในการจัดงาน
และคาใชจายในกิจการอ่ืนๆ จากเงินรายไดอ่ืนอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก  
                               -  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒    
                                  มอบคณะกรรมการฯ ไกลเกลี่ย นําขอมูลแจงตอสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุร ี
 

        4.3  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดสรางความโดดเดนดานอาหารและการ
ทองเท่ียว ประจําปงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561)  
                                  อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ รายงาน
ตอท่ีประชุมใหถึง สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว ประจําป
งบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) โดยไดผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ                    
สภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว ประกอบดวย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 
                                   ตัวช้ีวัดดานอาหาร จํานวน 10 ตัวช้ีวัด  บรรลุเปาหมาย 4 ตัวบงช้ี ไดแก 
                                      1. รายไดจากงานวิจัย/การบริการวิชาการดานอาหาร 
         2. ฐานขอมูลดานอาหาร 
         3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ/ผลผลิต 
         4. จํานวนบุคลากรและนักศึกษา ท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติดานอาหารหรือท่ีเก่ียวของ 
 

                                  ตัวช้ีดานการทองเท่ียว จํานวน 10 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 6 ตัวบงช้ี ไดแก 
                                      1. รายไดจากงานวิจัย/บริการวิชาการดานการทองเท่ียวและโรงแรม 
         2. ฐานขอมูลดานการทองเท่ียวและโรงแรม 



๙ 

 

 

                                      3. รายไดจากการใหบริการศูนยปฏิบัติการอาคารเพชรน้ําหนึ่ง 
         4. รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานการทองเท่ียวและโรงแรม 
         5. จํานวนบุคลากรและนักศึกษา ท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติดานการทองเท่ียวและโรงแรมหรือท่ีเก่ียวของ 
         6. ศูนยปฏิบัติการวิชาชพี ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียว 
 

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักสงเสริม
วิชาการฯ จัดทํารายงานเปนรูปกราฟแสดงใหเห็นชัดเจน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  สวนขอมูลบางตัวชี้วัด  
ซ่ึงไมมีขอมูล มอบคณบดีติดตามและจัดสงใหครบถวน 
 

         4.4  คาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (ปการศึกษา 2561-2565) ระยะ 5 ป  
      อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึง รายงานคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (ปการศึกษา 2561-2565) ระยะ 5 ป ดังนี้  
 
 

คาเปาหมาย   2561       2562         2563     2564        2565 
คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย          3.41         3.71           4.12      4.48          4.94 
(24 ตบช.) 
คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ระดับคณะ (20 ตบช.)     3.49         3.67           4.03      4.36          4.92 
 

                        จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็น 
 

                                คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                             -   การคิดคาเฉลี่ยเปาหมายตัวบงชี้ท่ีต่ําเกินไปนั้น   อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย และทําใหเสียโอกาส เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองมีการอางอิงขอมูล เพ่ือนําไปใชประโยชน                 
ในโอกาสตางๆ ดังนั้น  จึงควรปรับคาเฉลี่ย  โดยเริ่มตนท่ี 3.51 
 

                        มติท่ีประชุม  ทบทวน การคิดคาเฉลี่ยเปาหมายตัวบงชี้  โดยมอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปรับคาเฉลี่ยเปาหมายตัวบงชี้  เริ่มตนท่ี 3.51   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                       ๕.๑  การจัดงาน “ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ” 

                            ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง กําหนดการวัน

“ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ” ในวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ดังนี้   

     เวลา 8.00 น.           พิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหง  

     เวลา ๙.00 น.           พิธีถวายราชสดุดี    



๑๐ 

 

 

                                  มอบรางวัลเชิญชูเกียรติ การประกวดภาพถาย การประกวดเขียนเรียงความ 

     เวลา ๑๓.00 น.         ประกวดวงดนตรีตานยาเสพติด  กิจกรรมเสวนาสกุลชางเมืองเพชรกาวสู UNESCO  

                                  กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณะประโยชนในมหาวิทยาลัย 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๒  การจัดพิธีเปดปายชื่อถนน อาคาร สถานท่ีและหองประชุม และปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรติ 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  กําหนดพิธีเปดปายชื่อถนน อาคาร สถานท่ีและหองประชุม และปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562   ขณะนี้ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเรียบรอยแลว ประกอบดวย 

ฝายพิธีสงฆ ฝายปลูกตนไม ฝายจัดทําหนังสือท่ีระลึก  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) หาก

หนวยงานใดตองการเพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการฯ ในสวนตาง ๆ ขอใหแจงไดท่ีกองนโยบายและแผน ในสวน

กําหนดการพิธีเปดงานดังกลาว มีดังนี้  

 เวลา 7.00 น.           พิธีเจริญพระพุทธมนต  โดย ผอ.แสนประเสริฐ ปานเนียม จะเปนผูประสานงานพิธีสงฆ  
   เวลา 8.00 น.           พิธีเปดปายชื่อถนน อาคาร สถานท่ี และหองประชุม 

                             -  เปดปายจุลานนทกีฬาสถาน โดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย  

                             -  เปดปายอาคารสุเมธตันติเวชกุล โดย ผศ.อารีย วชิรวราการ อุปนายก  

                             -  เปดปายตาลวันประเทโศสถาน โดย นายพงศศักดิ์ จิรชัยประวิตร กรรมการสภาฯ 

                             -  เปดปายถนนราชภัฏวิถี โดยพลเอกสุรินทร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสงเสริม 

                                กิจการมหาวิทยาลัย  

   เวลา 9.00 น.            กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

                                จุดท่ี 1   ถนนศรีสิทธิสงคราม ปลูกตนหวา (จํานวน 2 ตน )                      

             จุดท่ี 2   ถนนพินอินฟาแสง ปลูกตนมะฮอกกานี (จํานวน 8 ตน) 

                                จุดท่ี 3   ถนนสุนทรธรรมวงศ ปลูกตนเฟองฟา (จํานวน 200 ตน)   

                                จุดท่ี 4   ถนนชาญใชจักร ปลูกตนประดูแดง (จํานวน 58 ตน) ตนทองอุไร 

                                            (จํานวน 71 ตน)  

                                จุดท่ี 5   ถนนชาญใชจักร ปลูกตนราชพฤษทดแทนตนเดิม (จํานวน 12 ตน)  

                                จุดท่ี 6   ถนนพระครูปน วฑฒโน ปลูกตนทองอุไร (จํานวน 135 ตน)  

             อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผอ.สถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                          

ในสวนพิธีเปดปายชื่อถนน  ตามกําหนดการท่ีไดจัดใหมีพิธีเปดปายถนน  “ราชภัฏวิถี” เพียงปายเดียว  ซ่ึงความ

เปนจริงถนนท่ีตั้งชื่อไวลวนมีความหมาย ดังนั้น จึงเห็นควรใหทําพิธีเปดปายชื่อถนนท้ัง 8 ปาย เพ่ือความเปนสิริ



๑๑ 

 

 

มงคลแกทายาทเจาของชื่อปายอาคาร/ถนน จึงเห็นควรใหประสานไปยังผูเก่ียวของ  เพ่ือเชิญทายาทมารวมพิธีเปด

ปายในวันดังกลาว 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบ อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ในการประสาน                  

เชิญทายาทเจาของชื่อถนน/อาคาร มาเปดปาย   กองพัฒนานักศึกษา จัดเตรียมนักศึกษารวมปลูกตนไม  คณะ

วิทยาการจัดการ  จัดนักศึกษาสาขานิเทศศาสตรรวมถายภาพกิจกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดเตรียม

อุปกรณการปลูกตนไม และดูแลผูบริหารในการปลูกตนไมท้ังหมด 

                         ๕.3  การแขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 6 
                                 ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  การจัดการ
แขงขันกอลฟการกุศชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 6  ในวันเสาร
ท่ี 23 มีนาคม 2562   ณ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  สวนสนประดิพัทธ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
และจะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและผูรับผิดชอบตอไป 
 
 

                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
                           ๕.4  กิจกรรมเดิน -ว่ิงการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มินิ-ฮาลฟมาราธอน (PBRU RUN 2019)   
                                  ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง การจัด
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มินิ-ฮาลฟ
มาราธอน (PBRU RUN 2019)  ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี ๔ สิงหาคม 2562  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

         ๕.๕  การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ              

ผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

                              นายนเรนทร  อรมจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย รายงานผล

การดําเนินงานตามแผนการ/โครงการ หรือการดําเนินการตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring 

and Evaluation System of National Strategy and Conutry Reform:eMENSCR) สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนากาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําข้ึนเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ  โดย

มีข้ันตอนการกรอกขอมูล  ๖ ข้ันตอน  ในการนี้  กองนโยบายและแผน  ไดบันทึกขอมูลในข้ันตอนท่ี ๑-๕ สวน



๑๒ 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๖  ขอใหคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ บันทึกขอมูลในระบบ eMENSCR  โดยได

แจงรหัสผาน และวิธีการบันทึกขอมูล (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 25 -26 ) 
 

            มติท่ีประชุม รับทราบ มอบกองนโยบายและแผน นัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน หรือผูท่ีรับผิดชอบของคณะ/สํานัก/สถาบัน ในการกรอกขอมูลดังกลาว 

                     ๕.๖  รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

                              อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

แจงตอท่ีประชุมใหทราบผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

                  ๑) ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัยและพัฒนางานวิชาการฯ รวมกับ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

                       สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดทํา

บันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพ่ือการถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูชุมชน รวมกันสนับสนุนดานบุคลากร สถานท่ี วิทยากร ขอมูลดานวิชาการ การวิจัย

การบริหารจัดการ การพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรูทางการเกษตรอัจฉริยะ  และการใหบริการแกชุมชน 

โดยชุมชนและหนวยงานในทองถ่ินมีสวนรวม 
 

 

               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 

 

       ๒)  ทําความรวมมือรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

                      สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพ่ือการถายทอดองคความรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูชุมชน พัฒนาเกษตรกรเพ่ือยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพและอาหารปลอดภัย ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเกษตรสมัยใหม (Smart Farm) และการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกใหไดรับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวของ โดยชุมชนและหนวยงาน
ในทองถ่ินมีสวนรวม โดยไดมีการประชุม เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562  มีนักวิจัยเขารวมนําเสนอโครงการ
ดังกลาว จํานวน 8 โครงการ 

  

                      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                ๓)   งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

                        สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เขารวมงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange 
2019 : 3rd SICE) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร วันท่ี 30-31 มกราคม 2562 และ งานศิลปวัฒนธรรม



๑๓ 

 

 

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 256๒   โดยไดนําชุดการแสดง 
ชมพูเพชรสายรุง จากสาขานาฏดุริยางคศาสตร   โดยอาจารยศิริวัฒน ขําเกิด และ อาจารยจิตสุภวัฒน สําราญ
รัตน เปนผูฝกซอม และผูควบคุมการแสดง  

 

                    มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

               ๔)   การเขารวมเปนเครือขายการประชุมวิชาการนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

                        สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ภายใตหัวขอ “ทวาราวดี: วิถีถ่ิน วิถีธรรม นําภูมิ
ปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค” ในระหวางวันท่ี 11 – 13 กุมภาพันธ 2562 โดยรวมจัดกิจกรรม ดังนี้ 
                  1. สนับสนุนเปนคาลงทะเบียนเขารวมประชุม จํานวน 50,000 บาท 
                  2. จัดนิทรรศการ หัวขอ “ทวาราวดี: วิถีถ่ิน วิถีธรรม นําภูมิปญญาสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค”  
                  3. สงชุดการแสดง ชุด “ยักษแคระ” และ “ปุราณคติ”   
 

                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                          ๕)   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

                       สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนตาม
ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน แกพ้ืนท่ีเปาหมายการใหบริการตามโครงการแกไขปญหาความยากจนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 10 พ้ืนท่ี ไดแก  ชุมชนโปงเกงพัฒนา  ชุมชนนายาง ชุมชนบานโคงตาบาง ชุมชน
หนองขนาน ชุมชนบานดอนมะขามยางเนื้อ  ชุมชนโปงสลอด ชุมชนบานไรมะขาม ชุมชนหนองประดู  ชุมชน
บานสามเรือน  ชุมชนบานสองพ่ีนอง ในวันท่ี 14-15  มกราคม 2562  และมีการบรรยายพิเศษ  เรื่อง การ
ใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามพระราโชบาย โดย ผศ.พจนารถ บัวเขียว              
รองอธิการบดี  

           มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

                          ๖)  นําคณะชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา ศึกษาดูงานการจัดการขยะในชุมชน 

                       สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมกับแกนนําจากโครงการพัฒนาชุมชน 
หัวทุง-ทุงพราวพัฒนา สูชุมชนตนแบบแหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ตามแนวพระราชดําริฯ  ศึกษาดูงานฐาน
การเรียนรูการจัดการขยะในชุมชน ณ  ชุมชนหนองสะแกกวน  จังหวัดบุรีรัมย  และชุมชนบานหนองวิไล  
เทศบาลตําบลเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางวันท่ี 25–27  มกราคม  2562 
                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                         ๗)  การลงพ้ืนท่ีตามโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิ

หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน จังหวัดเพชรบุร ี



๑๔ 

 

 

   ดวยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดจัดโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน จังหวัดเพชรบุรี  จึงขอแจงกําหนดการใหทราบ ดังนี้ 

                วันท่ี      สถานท่ี 

31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562 ลงพ้ืนท่ีตําบลดอนขุนหวย ณ ศาลาอเนกประสงคบานดอนขุนหวย 
7-8  กุมภาพันธ 2562     ลงพ้ืนท่ีตําบลไรใหมพัฒนา ณ หองประชุม อบต.ไรใหมพัฒนา    
22-23  กุมภาพันธ 2562   ลงพ้ืนท่ีตําบลไรโคก  ณ หองประชุม อบต.ไรโคก 
24-25  มีนาคม 2562    ลงพ้ืนท่ี ตําบลเขายอย ณ หองประชุมศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา 
26-27  มีนาคม 2562    ลงพ้ืนท่ีตําบลทาเสน ณ หองประชุม อบต.ทาเสน 
2-3  เมษายน 2562    ลงพ้ืนท่ีตําบลปากทะเล ณ สถาบันการเงินดอนมะขามยางเนื้อ 
19-20  เมษายน 2562    ลงพ้ืนท่ีตําบลทาไมรวก ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทาไมรวก 
22-23 เมษายน 2562    ลงพ้ืนท่ีตําบลหนองหญาปลองณ ท่ีวาการอําเภอหนองหญาปลอง 
24-25  เมษายน 2562   ลงพ้ืนท่ีตําบลสองพ่ีนอง ณ โรงเรียนบานสองพ่ีนอง    
26-27  เมษายน 2562    ลงพ้ืนท่ีตําบลโพไรหวาน ณ หองประชุมภูมิแผนดิน 
10 พฤษภาคม 2562    ลงพ้ืนท่ีทุกชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                         ๘)    การนําเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม 2   

                       ศูนยสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิชาการคูความรวมมือ และสมาชิกเครือขายรวมสราง
ชุมชนทองถ่ินนาอยู ๕ สถาบันวิชาการ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สํานัก 3)  ไดจัดเวทีนําเสนองานวิจัยเชิง
พ้ืนท่ี รายงานผลการดําเนินงานโครงการ โดยสถาบันวิชาการคูความรวมมือกับชุมชนทองถ่ิน ในระหวางวันท่ี 
31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี   
                                 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

       ๕.๗  รายงานความกาวหนาการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

                               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรีประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแตวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนตนมา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนรายงานจํานวนรับนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในแตละรอบ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ซ่ึงขณะนี้มีจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์แลว จํานวน 794 คน จากแผนรับ 3,375 คน
ขอมูล ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ  2562 
  
                                 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบคณบดทุีกคณะ นําเรื่องการรับสมัครนักศึกษา เขาหารือ
ในท่ีประชุมคณะเพ่ือวางแผนการรับสมัครตอไป 
 



๑๕ 

 

 

           ๕.๘  กิจกรรมสะทอนปญหาความตองการ กิจกรรมหอพักนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

                               ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการ
สํารวจความคิดเห็นในกิจกรรมสะทอนปญหาความตองการในการจัดกิจกรรมหอพัก  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
ในคราวประชุมสัมมนาการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) ทิศทางการผลิตครู 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562 ณ หองประชุมรมฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  สรุปความคิดเห็นไดตามประเด็น  ดังนี้  

1. กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชา 

จุดแข็ง  นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงตอเวลา ไดรับทักษะในการสื่อสาร 

และรับทราบขอมูลขาวสารพรอมกัน 

                            จุดออน  นักศึกษาบางคนตองอยูดูแลพอแม ผูปกครองท่ีบาน ทําใหไมสะดวกในการ                 

อยูหอพัก  อาจารยบางคนไมรับผิดชอบในการมาปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรเขาแถว  สถานท่ีไมเอ้ืออํานวย  

                            แนวทางการพัฒนา  ควรจัดกิจกรรมเสริมใหนักศึกษาแทนการอยูหอพัก กําหนดเวลา

กิจกรรมใหชัดเจน   ฯลฯ 

2. กิจกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมหนาเสาธงกับโรงเรียนสาธิต 

จุดแข็ง    ไดสังเกตพฤติกรรมหนาเสาธงของนักเรียน 

                            จุดออน  กิจกรรมนี้ไมควรจัดเนื่องจากนักศึกษาเพ่ิงมาจากโรงเรียน การเขาแถว                     

ใชเวลานานเกินไปกระทบการเรียนในวิชาแรก  ฯลฯ 

แนวทางการพัฒนา  ควรยกเลิกกิจกรรมนี้ 

3. กิจกรรมฐานกิจกรรม 

                            จุดแข็ง  นักศึกษาไดเรียนรูทักษะท่ีจําเปนเพ่ิมเติมนอกเวลา  ฝกทักษะนอกเหนือจาก

รายวิชาท่ีเรียน ฯลฯ 

                            จุดออน  กิจกรรมเปนลักษณะเหมือนใหนักศึกษาทําการบานตอนเย็น  ทําใหนักศึกษา

รูสึกเหนื่อยลา  นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบไมมารวมกิจกรรม  ใชเวลาการจัดกิจกรรมนานเกินไป 

กิจกรรมมีความซํ้าซอน 

แนวทางพัฒนา  การจัดกิจกรรมฐานกิจกรรม ควรเสร็จสิ้นกอนสอบอยางนอย 1 เดือน              

จัดชวงเวลาทํากิจกรรมใหเหมาะสม 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ แนวคิดดีแตการจัดการยังไมเปนระบบ 

                            ผลสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังตอการจัดกิจกรรมของหลักสูตรการ
ปลูกฝงและหลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จํานวน 130 คน  ท่ีไดตอบแบบสํารวจออนไลน ดังนี้ กิจกรรมเสริมสรางความมีวินัยผานกิจกรรมการ
เขาแถวหนาเสาธง กิจกรรมปลูกฝงและหลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงคนอกชั้นเรียน กิจกรรมเสริมสรางสุข
ภาวะ กิจกรรมพัฒนาจิตและฝกสมาธิ และประเมินตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม  ผลการสํารวจอยู                         
ในระดับมากทุกดาน  



๑๖ 

 

 

                                 สรุปประเด็นการจัดกิจกรรมหลักสูตร การปลูกฝงและหลอหลอมคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 1 จากการประชุมกลุมครัชเตอรครู วันท่ี 30 มกราคม 
2562  ซ่ึงเปนกิจกรรมยามเย็นเชา ซ่ึงประกอบดวย  
                          -  ประเด็นการเขารวมสังเกตการณเขาแถวของโรงเรียนสาธิต  ดังนี้ จํานวนนักศึกษาท่ี             
มาเขาแถวไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
                          -  ประเด็นการจดสมุดบันทึก ดังนี้  สมุดบันทึกมีชองใหอธิบายขอความนอยเกินไป  
นักศึกษาลอกประโยคเดิม ๆ  นักศึกษาไมนําสมุดบันทึกมาลงชื่อ  
                          -  ประเด็นสิ่งสนับสนุนกิจกรรม  ดังนี้  สถานท่ีเขาแถวไมเหมาะสม ไมมีเครื่องขยายเสียง 
เสียงรบกวนจากเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย  
                          - ประเด็นการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  ดังนี้  นักศึกษาไมตรงตอเวลา ขาดความ
กระตือรือรน  นักศึกษาไมเตรียมขอมูลในการทํากิจกรรม  อาจารยคุมแถวไมทําความเขาใจถึงกิจกกรรมท่ีตอง
ทํารวมกัน 

                          - ประเด็นกิจกรรมชวงเย็น  ดังนี้  นักศึกษาไมกระตือรือรนรวมกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม
มีจํานวนมาก  และกิจกรรมเนนวิชาการมากเกินไป  เวลาทํากิจกรรมนอย  ความออนลาของนักศึกษา 
                          -  แนวทางการแกไขปญหา  ดังนี้  ทบทวนกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัด

กิจกรรม  ปรับทัศนคติของอาจารยและนักศึกษา ชี้แจงทําความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม  มีการพบประ

พูดคุยกับผูบริหาร มีการติดตามและเก็บหลักฐานการประเมินกิจกรรม  
  

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

      ๕.๙  รายงานผลการเขารวมโครงการ 2019 NPTU lntelligent Robot Creative 

Design Camp 

            ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  ไดจัดสงนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เขารวมโครงการ 2019 NPTU lntelligent Robot Creative Design Camp ในระหวาง

วันท่ี 10-20 มกราคม 2562 ตามโครงการความรวมมือ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ไตหวัน)  โดยมีนักศึกษาท่ีเขารวมรายงานผลการเขารวมโครงการ ดังนี้ 

๑. นายธนัช ธนาประเสริญสุข       นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๒. นายอธิพันธ  บุญทันแสน        นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

     ๓. นายอภิเชษฐ  บัวงาม            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

     ๔. นายจักรพงศ  วังเย็น             นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

   จากการไปเขารวมโครงการ นักศึกษาไดรับประโยชนเปนอยางยิ่ง ในดานการใชภาษาอังกฤษ  
การใชความคิดของตนเองสรางสรรคผลงาน การไดเรียนทฤษฎีตางๆ การลองผิดลองถูกในการพัฒนาโปรแกรม 
ไดรูจักเพ่ือนใหม รูจักการใชชีวิตในตางประเทศ ไดนําความรูมาใชในการเรียนและตอยอดในการทํางาน ซ่ึง



๑๗ 

 

 

โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีดีมากสําหรับนักศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนในการจัดโครงการ
ดังกลาวแกรุนนองตอไป  
 

                        มติท่ีประชุม    รับทราบ  
           

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 1/2562  เม่ือ                       
วันจันทร  ท่ี 21 มกราคม  2562  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     - เห็นชอบ ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการสรรหา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     - รับทราบ ความคืบหนาในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
                                - รับทราบ ความคืบหนาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
     - อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 61 ราย 
     - อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 ราย 
                                    - เห็นชอบ  (ราง) หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  หลักสูตรใหม 
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2562) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2562)  
     - รับทราบ รายงานการไดรับทุนและลงนามสัญญาอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร 
โครงการพัฒนาตนแบบรถลําเลียงเกลือแบบตัวตักดานหนาก่ึงอัตโนมัติ จากสํานักงานพัฒนาการเกษตร 
(องคการมหาชน)  จํานวน 1,000,000 บาท  
 

        ๖.๒  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทรท่ี ๗ มกราคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    - เห็นชอบ  กิจกรรมเดิน –วิ่งการกุศล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ราชภัฏเพชรบุรี  มินิ-ฮาลฟมาราธอน (PBRU RUN 2019)” 
    - เห็นชอบ  การแขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 6 
                 - อนุมัติ การจัดเสวนา “แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) 
                 - อนุมัติ  เงินทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง ประจําปการศึกษา 2561  จํานวน                     
34 ทุน  
  
 



๑๘ 

 

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑8.๑0  น.   

 

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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