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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๑ (๓๔)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

 

ผูมาประชุม             จํานวน          ๒๕    คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบด ี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี         กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ            บัวเขียว           รองอธิการบด ี       กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร               เข็มเงิน            รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ        รองอธิการบด ี                                               กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                  ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                  กรรมการ 

๗. รศ.ดร.กาญจนา         บุญสง              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                  กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวานี          เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี                                                กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.เมธาวิน   สาระยาน        ผูชวยอธิการบด ี                    กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี        ผูชวยอธิการบด ี                                             กรรมการ    

๑๑. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                                      กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพพีรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  กรรมการ 

๑๔. รศ.ดร.บัญญัต ิ         ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                         กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอรม       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                              กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๗. อาจารยกรกรต         เจริญผล          (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ               กรรมการ 

๑๘. อาจารยเผา             อนันจิ๋ว           (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                       กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                กรรมการ  

๒๐. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา            รักษาการผูอํานวยการสาํนักสงเสริมวิชาการฯ          กรรมการ 

๒๑. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนยีม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๒. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๓. ผศ.ดร.ศุภณฎัฐ         ทรัพยนาวิน      กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา      กรรมการ 

๒๔. อาจารยภาคย          พราหมณแกว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ     กรรมการ   

๒๕.  นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ผูไมมาประชุม            จํานวน     ๗   คน 
 

๑. อาจารย ดร.มนญัญา    ปริยวิชญภักด ี  รองอธิการบด ี                                                  - 

๒. อาจารยปยวรรณ          คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                                - 

๓. ผศ.ดร.กฤตชน             วงศรัตน          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                        -  

๔. อาจารย ดร.กฤษดา      ตั้งชวาล          ผูชวยอธิการบดี                               - 

๕. ผศ.ณรงค                   ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   - 

๖. ผศ.ทัศนัย                   ท่ังทอง            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา            - 

๗. อาจารยกฤษฎา            สุริยวงศ           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา            - 
                    

ผูเขารวมการประชุม     จํานวน    ๑๔   คน 
๑. นางภควัน                   จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นายกิตติภพ                 รักษาราษฎร       รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร               อมรจุติ     รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล               ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา               แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี                     ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 

๗. นายชาญยุทธ               อรุณสวัสดิ์          รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๘. อาจารย ดร.พีรศุษย       บุญมาธรรม         รอง ผอ.สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๙. นางสถาพร                  บุญหม่ัน             หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๐.อาจารยทัศนพรรณ        ไพศาลนันทน      รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

๑๑.นายอํานาจ                 อนันพิทักษ         รักษาการหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ 

๑๒.นางสาวปทมา              ไชยโอชะ           นักวชิาการศึกษา 

๑๓.นางสาวอาริณี              ต้ังเริก               นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๔.อาจารย ดร.ทวิพัฒน      วิจิตรปญญา       รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย   
 



๓ 

 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

-  ไมมี      - 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้ ง ท่ี๑๒/๒๕๖๒ ประชุมเ ม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๑๖)  
 

                    มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒   โดยไมมีการแกไข   ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                     -      ไมมี    - 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                         4.1  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว “สวนปญจนวุฒิยานุสรณ” 
                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย เขาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University)  และเพ่ือเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัย จะครบรอบ 
๙๕ ป  ดังนั้น  จึงจะทําการจัดสราง “สวนปญจนวุฒิยานุสรณ” บริเวณ หลังอาคาร ๑ ถึงสะพานแดง และพ้ืนท่ี
รอบบริเวณ อาคาร ๒๕  ใหมีความสวยงามรมรื่น และเปนพ้ืนท่ีเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของนักศึกษา 
ใชงบประมาณในการสราง  จํานวน ๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาการดําเนินงาน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – 
พฤษภาคม ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๑๙-๒๑) 
 
 

                                มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบ โครงการปรับปรุงภู มิทัศนและเ พ่ิมพ้ืนท่ีสี เ ขียว                  

“สวนปญจนวุฒิยานุสรณ” 
 

 

                         4.๒  โครงการปรับปรุงหองประชุมราชภัฏสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๔ 

 

 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดมีการจัดสรางหองประชุมราชภัฏสภามาแลวเปนเวลา ๑๕ ป  ซ่ึงปจจุบันหองประชุม
ดังกลาชํารุดทรุดโทรม จําเปนตองทําการปรับปรุงซอมแซมเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม  เนื่องจากหองประชุม
ดังกลาวใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงใชตอนรับคณะศึกษาดูงานจากหนวยงานตาง ๆ  ดังนั้น จึงควร
ปรับปรุงหองประชุมใหมีความสวยงามเหมาะสม  โดยจะทําการตกแตงภายใน ระบบเสียง ระบบภาพ  
สภาพแวดลอมหองประชุม  ปรับปรุงหองรับรองตาลเพชร  ปรับปรุงหองรับรอง VIP  หองเลขานุการ  โดยใช
งบประมาณ จํานวน ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาการดําเนินงาน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๒๓-๒๕) 
 

                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                                -  การจัดสรางหองประชุมใหม ควรใหมีพ้ืนท่ีใชสอยท่ีมากกวานี้  เนื่องจากพ้ืนท่ี
ปจจุบันคับแคบมาก  ควรพิจารณาพ้ืนท่ีบริเวณชั้นอ่ืนนาจะเหมาะสมกวา  
 
                                - เห็นควรใชพ้ืนท่ีบริเวณ ชั้น ๒ เพ่ือจัดสรางเปนหองประชุมราชภัฏสภา แทนชั้น ๙  
เนื่องจากมีพ้ืนท่ีใชสอยคอนขางกวาง  และมีความปลอดภัยมากกวาชั้น ๙  หากเกิดเหตุอัคคีภัย หรือเหตุท่ีตองมี
การเคลื่อนยายบุคคล  
                                มติท่ีประชุม  ทบทวน โครงการปรับปรุงหองประชุมราชภัฏสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏเพชรบุรี  โดยนําความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณา 
 

 

                         4.๓  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการใชและอัตราคาธรรมเนียม
การใชอาคารสถานที่  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  เพ่ือใหการบริหารงานดานอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเหมาะสม จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑอัตราคาธรรมเนียมการใชอาคารสถานท่ีใหม โดยไดจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑการใชและอัตราคาธรรมเนียมการใชอาคารสถานท่ี  พ.ศ.๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  
๒๗-๒๙)  สรุปสาระสําคัญท่ีเพ่ิมเติมในประกาศ  ดังนี้ 
                                  ขอ ๘.๔  ใหงานสถานท่ีและภูมิทัศน  มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําบันทึกขอมูลการใช
อาคารสถานท่ีของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยใหหัวหนาสํานักงานคณบดี  หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดูแลซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑและอุปกรณท่ัวไปของอาคารสถานท่ี
ใหอยูในสภาพเรียบรอย มีความพรอมตอการใชงาน 
                                  ขอ ๙.๒   ผูขอใชอาคารสถานท่ี จะตองชําระคาธรรมเนียม คาตอบแทนการ
ใหบริการและคาประกันของเสียหาย ภายใน ๑๕ วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับแบบคํารองขอคืนเงินคาประกัน
ของเสียหาย ในกรณีตรวจสอบพบความเสียหาย มหาวิทยาลัยจะประเมินคาความเสียหายตามหลักการของทาง
ราชการ และจะหักจากเงินคาประกันของเสียหายจากผูขอใชอาคารสถานท่ีตอไป 
                                  การปรับลดคาธรรมเนียม ตามขอ ๑๑.๑ และ ขอ ๑๑.๒  ใหอยูในดุลพินิจของ
อธิการบดี  โดยคําแนะนําของหัวหนากลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม 



๕ 

 

 

                                  กรณีมีความจําเปน   อธิการบดีอาจพิจารณายกเวน หรือปรับลดคาธรรมเนียม             
ท่ีไมเปนไปตาม  ขอ ๑๑.๑ และ ขอ ๑๑.๒ ก็ได 
 

                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                                -  เพ่ิมรายละเอียด การเก็บคาธรรมเนียนมการใชอาคารและสนามกีฬาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และหองคอมพิวเตอรของคณะวิศกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และหองปฏิบัติการตาง ๆ ของโรงเรียนอาหารนานาชาติ 
                                 

                       

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการใชและ

อัตราคาธรรมเนียมการใชอาคารสถานท่ี  พ.ศ.๒๕๖๓  และเพ่ิมเติมขอความความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

                        
                              4.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เ ร่ือง การกําหนดและสัดสวนของ
คณะกรรมการแตละประเภทในสภาคณาจารยและขาราชการ 
                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ตามท่ีสภาคณาจารยและขาราชการ  จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  เพ่ือให
การกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการแตละประเภทในสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนไปอยางเหมาะสม  จึง
ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  กําหนดและสัดสวนของคณะกรรมการแตละประเภทในสภาคณาจารย
และขาราชการ  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓๑)  ดังนี้ 
                              ขอ ๑  ใหสภาคณาจารยและขาราชการ  มีสมาชิกจํานวนสิบเจ็ดคน ประกอบดวย 
                                   ๑) ประธานซ่ึงมาจากการเลือกตั้งท่ัวไป โดยคณาจารยและขาราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
                                   ๒) กรรมการ ประเภทผูแทนคณาจารย จํานวนแปดคน จําแนกเปนคณะละหนึ่งคน  
ซ่ึงคัดเลือกโดยคณาจารยในสังกัดแตละคณะ ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป      
                                   ๓) กรรมการ ประเภทผูแทนขาราชการ จํานวนแปดคน  โดยเลือกจากบุคลากร
ประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี คณะ สํานักและ
สถาบัน ซ่ึงเลือกโดยบุคลากรประเภทท่ัวไป  และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซ่ึงปฏิบัติงาน                 
ในสํานักงานอธิการบดี คณะ สํานักและสถาบัน  มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  
 

                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                                -  ควรปรับขอความ  ขอ ๑ (๓)  กรรมการประเภทผูแทนขาราชการ จํานวนแปดคน 
ปรับขอความเปน  (๓) กรรมการประเภทผูแทนขาราชการ (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงาน
ราชการ/ลูกจางประจํา) จํานวนแปดคน 
                               - ปรับเพ่ิมขอความ  กรณีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งกรรมการใหม ตามขอ ๑ (๒) 



๖ 

 

 

ใหรบัสมัครจากคณาจารยทุกประเภท โดยไมแบงคณะ และใหอาจารยทุกคนปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มาแลว

ไมนอยกวา ๑ ป เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง          
                    

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดและ

สัดสวนของคณะกรรมการแตละประเภทในสภาคณาจารยและขาราชการ และใหปรับเพ่ิมขอความตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

                         4.๕  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการ
ฝกอบรมการประมาณราคา งานไฟฟาในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓  
                                   นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการจายคาธรรมจากการฝกอบรมเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ จึงไดจัดทํา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการฝกอบรมการประมาณราคา งานไฟฟา
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๓)  

                       ขอ ๑. ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียม การฝกอบรม การประมาณราคา                
งานไฟฟาในอาคาร  คนละ ๒,๕๐๐ บาท/ ครั้ง 

                         ขอ ๒. ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ไดไมเกิน รอยละ ๘๐ ของรายรับ โดย
ใหจายคาใชจายดังตอไปนี้ 

                  (๑) คาตอบแทนวิทยากร ๓,๖๐๐ บาท/ ๑ ชั่วโมง/ ครั้ง 
                  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการฝกอบรม เหมาจาย ๑,๐๐๐ บาท /คน/ครั้ง 
                  (๓) คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม ในอัตราไมเกินคนละ ๑๐๐ บาท ตอม้ือ 
                  (๔) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ ๓๐ บาท ตอม้ือ 
                  (๕) คาใชจายของสวนราชการ (คาสาธารณูปโภค) ไมเกินรอยละ ๕ ของรายรับ 

 

                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                                -  ใหเพ่ิมขอความ ในประกาศรับสมัครการอบรม โดยระบุขอสงวนสิทธิ์ผูเขารับการ
อบรบ ไมต่ํากวา ๒๐ คน  หากต่ํากวาจํานวนดังกลาว จะไมเปดรับการอบรม 
                                -  ตัดขอความ ในขอ ๒ (๒)  เนื่องจากการจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเหมาจาย 

จํานวน ๑,๐๐๐ บาท นั้น เปนการรับเงินซํ้าซอน เพราะผูปฏิบัติงานไดรับเงินเดือนแลว ซ่ึงถือวาเปนการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

                               -  ตัดขอความ  ในขอ ๒ (๕)  

                               -  ปรับขอความ  ขอ ๒ (๖) เปน คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ใหเบิกจายตามความ

จําเปนและความเหมาะสม      
                            

                              มติท่ีประชุม  ทบทวน  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง อัตราการรับ-จาย 

คาธรรมเนียมจากการฝกอบรมการประมาณราคา งานไฟฟาในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓  โดยนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาปรับแกประกาศฉบับดังกลาว 
 



๗ 

 

 

                         4.๖  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการ
อบรม สําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย วาดวยรถยนต 
พ.ศ.๒๕๖๓   
                                นายชาญยุทธ  อรุณสวัสด์ิ  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดทําความรวมมือกับสํานักงานขนสงจังหวัดเพชรบุรี                 
ในการจัดอบรมสําหรับสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวย
รถยนต  ดังนั้น  เพ่ือใหการจายคาธรรมจากการฝกอบรมเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ จึงไดจัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการฝกอบรมการสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับ
รถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๔)  สรุป
สาระสําคัญ  ดังนี้ 

                    ขอ ๑ อัตราคาธรรมเนียมการอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต (๑) หลักสูตรอบรม ๕ ชั่วโมง คนละ ๕๐๐ บาท/ คน/ ครั้ง (๒) 
หลักสูตรอบรม ๒ ชั่วโมง คนละ ๓๐๐ บาท/ คน/ ครั้ง และ (๓) หลักสูตรอบรม ๑ ชั่วโมง คนละ ๒๐๐ บาท/ 
คน/ ครั้ง 

                    ขอ ๒ ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ไดไมเกิน รอยละ ๘๐ ของรายรับ โดยให
จายคาใชจายดังตอไปนี้ 

             (๑) คาตอบแทนวิทยากร เหมาจาย ๕๐ บาท/ จํานวนผูเขารับการอบรม/ครั้ง 
             (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการจัดการอบรม เหมาจาย ๑๐ บาท/จํานวน                

ผูเขารับการอบรม/ครั้ง 
             (๓) คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม ในอัตราไมเกินคนละ ๑๐๐ บาท ตอม้ือ 
             (๔) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ ๓๐ บาท ตอม้ือ 
             (๕) คาใชจายของสวนราชการ (คาสาธารณูปโภค) ไมเกินรอยละ ๕ ของรายรับ 

 

                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                                -  ตัดขอความ ขอ ๒ (๒)   และตัดขอความ ขอ ๒ (๕)    
                              -  ปรับขอความ  ขอ ๒ (๖) เปน คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ใหเบิกจายตามความ

จําเปนและความเหมาะสม      

                                     -   ใหแจงเบอรโทรศัพทของผูประสานงานในการจัดอบรมโดยตรง ของศูนยทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบุรี 
 

                                มติท่ีประชุม  ทบทวน  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ-จาย 

คาธรรมเนียมจากการอบรม สําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย วา
ดวยรถยนต พ.ศ.๒๕๖๓  โดยนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                       

ไปพิจารณาปรับแกประกาศฉบับดังกลาว 
 

                         4.๗  (ราง) กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร/คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 



๘ 

 

 

                             อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม  รักษาการรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
อนุมัติการปรับเลื่อนเปด-ปด การเรียนการสอนภาคการศึกษา ๒๕๖๓   ซ่ึงมีผลตอการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนั้น  งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จึงขอนําเสนอ
(ราง) กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
     

                            ระดับหลักสูตร             ตรวจประเมิน  ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
                            ระดับคณะ                  ตรวจประเมิน  ระหวางวันที ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
                            ระดับสถาบัน/สํานัก       ตรวจประเมิน  ระหวาง ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
                            ระดับมหาวิทยาลัย       ตรวจประเมิน  ระหวาง ๑๗–๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 

                          4.๘  (ราง) กําหนดการดําเนินงานการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
                             อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม  รักษาการรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา   (ราง) กําหนดการดําเนินงานการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) สรุป
สาระสําคัญ  ดังนี้  
                            -  อบรมเชิงปฏิบัติการ SAR AUN QA Writing     เดือน เมษายน ๒๕๖๓ 
                            -  จัดทํารายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ  AUN QA ระดับหลักสูตร (กรณีศึกษา) 
                            -  อบรมเชิงปฏิบัติการ SAR AUN QA Assessor เดือน เมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
                            -  รับการประเมินตนเองดวยเกณฑ AUN QA จากทีมผูประเมิน  เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                            -  จัดทําสรุปรายงานผลการประเมิน พรอมท้ังวิเคราะห สังเคราะห จุดแข็ง จุดออน  
                               จากการประเมินตามรูปแบบ AUN QA  นําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ   

 

                         ๕.๑  รายงานผลการดําเนินโครงการ ทบทวนแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี 

ตามบริบทโครงสรางใหม ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

                           นายสะอาด เข็มสึดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินโครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธของสํานักงาน



๙ 

 

 

อธิการบดีตามบริบทโครงสรางใหมใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ”ระหวาง วันท่ี 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอฮักโฮเทลแอนดเรสซิเดนซ 
และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

                1) ผลการแลกเปลี่ยนประสบการณและขอคิดเห็นกับบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

                2) ผลการทบทวนแผนกลยุทธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                3) ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
                4) ผลการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                5) ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการทบทวนแผนกลยุทธของ

สํานักงานอธิการบดีตามบริบทโครงสรางใหมใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  

 
 

                                 มติท่ีประชมุ  รับทราบ  

 

                         ๕.๒  รายงานผลการใชจายงบปราะมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางกอน ไตรมาสท่ี ๑  (งบประมาณแผนดิน) 

                                   นายนเรนทร  อรมจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึง ผลการใชจายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางกอน ไตรมาสท่ี ๑  (งบประมาณแผนดิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับ

การจัดสรร เปนเงิน ๑๗๗,๖๖๒,๖๐๐ บาท   ใชจายไปในไตรมาส ท่ี ๑ (ตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)

เปนเงิน ๖๘,๖๘๙,๘๐๐ บาท  คิดเปนรอยละ ๓๘.๖๖  ซ่ึงเปนไปเกณฑท่ีรัฐบาลกําหนดไวตองใชจายไมนอยกวา 

รอยละ ๒๓   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                         ๕.๓  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

                                   นายนเรนทร  อรมจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  สรุปผลการใชจายงบปราะมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากงบประมาณ

แผนดิน จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดังนี้ ไดรับ

งบประมาณ จํานวน ๕๒๑,๐๕๙,๒๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  จัดสรรงบประมาณ  

ดังนี้ 

                              - รายการบุคลากรภาครัฐ                                           ๒๗๒,๒๙๙,๑๐๐  บาท 

                              -  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                   ๑๐๗,๙๙๒,๕๐๐ บาท 



๑๐ 

 

 

                              -  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ๗๗,๑๐๑,๓๐๐ บาท 

                              -  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ             ๒๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท 

                              -  ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ                                ๑,๖๓๑,๕๐๐ บาท 

                              -  ผลผลิต : ผลงานบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                 ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                              -  โครงการ : ผลิตพยาบาลเพ่ิม                                           ๑,๘๓๒,๐๐๐ บาท 

                              -  โครงการ : ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                      ๓๐,๓๙๔,๒๐๐ บาท 

                              -  โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือ            ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

                                               ตอการพัฒนา 

- โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา        ๑,๕๓๓,๖๐๐ บาท 

            ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                                ในสวนการจัดสรรงบประมาณรายจาย คาครุภัณฑ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

งบลงทุน (งบประมาณแผนดิน)  ไดรับการจัดสรร  จํานวน  ๖๗,๓๒๙,๗๐๐ บาท  ดังนี ้

-     ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน ๒๑ รายการ  

เปนเงิน  ๒๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท    

-     ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จํานวน  ๙  รายการ

เปนเงิน  ๔๗,๐๒๙,๗๐๐ บาท 

 

ในสวน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (งบปเดียว) ไดรับการจัดสรร ๔๑,๕๕๕,๕๐๐ บาท 

-     ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๑๐,๖๒๔,๗๐๐ 

-     ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  จํานวน  ๓๐,๙๓๐,๘๐๐ บาท 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  และใหหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรครุภัณฑ เรงรัดการ

จัดทํารูปแบบรายการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 

                       ๕.๔  บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

                                 อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสง เสริม

ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีความประสงคจัดตั้งศูนย

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมในจังหวัดตาง ๆ โดยใชสถานท่ีมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู  แหลงอบรม  

บมเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปญญา นวัตกรรมทางการเกษตร เปนศูนยกลางในการใหบริการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และเชื่อมโยงความรวมมือจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร   ในสวนของ



๑๑ 

 

 

จังหวัดเพชรบุรี จะเนนเรื่องการพัฒนาเกลือทะเลเปนหลัก ในการนี้ นายอลงกรณ พลบุตร ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประสานมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเชิญมหาวิทยาลัย

เขารวมโครงการดังกลาว  โดยจะไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม  ในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูเก่ียวของรวมเดินทางไปลงนามความรวมมือในวัน

ดังกลาว 
 

                         ๕.๕  ปฎิทินการดําเนินงานของ ITA ประจําป ๒๕๖๓ 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA  กําหนดปฏิทินการ

ดําเนินงาน ประจําป ๒๕๖๓  ดังนี้  

        เมษายน  ๒๕๖๓                   หนวยงานลงทะเบียนและเปดใชงาน พรอมนําขอมูลเขาสูระบบ 

        พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓   หนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และภายนอก 

                                                และเก็บขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

        กรกฏาคม ๒๕๖๓                  ผูรับจางประเมิน ตรวจสอบและใหคะแนน 

        สิงหาคม  ๒๕๖๓                   แจงผลการประเมิน 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                         ๕.๖  ระบบติดตาม ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 

                                  อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
เพ่ือใหการจัดเก็บและรายงานขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้  ศูนย
เทคโนโลยีดิจิทัล  จึงไดจัดทํารูปแบบและข้ันตอน การเขาใชงานระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิตทุกสาขา 
เพ่ือรายงานผลใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พรอมท้ังใหทุกคณะ 
สามารถนําขอมูลไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา  และของมหาวิทยาลัย หรือนําไปใชวางแผน
เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตใหตรงตามวัตถุประสงค ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ประกอบไปดวย ๔ สวน 
(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๔-๕๔)  ดังนี้ 
                                  สวนท่ี ๑  Data Management   เปนสวนของการจัดการกับฐานขอมูล ศูนย
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนผูดูแลระบบ 
                                  สวนท่ี ๒  Public Information  เปนสวนของการแสดงผลสารสนเทศ ผูใชงาน 
คือบุคลากร และนักศึกษาท่ัวไป 
                                  สวนท่ี ๓ Faculty Login  เปนสวนท่ีผูรับผิดชอบแตละหนวยงาน ตรวจสอบ            
/ดูขอมูลท่ีเก่ียวของ 
                                  สวนท่ี ๔  Student Login  เปนสวนท่ีนักศึกษาทุกคน ใชตรวจสอบขอมูล  



๑๒ 

 

 

และสามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ ได 
 

                                  โดยสามารถดูรายละเอียดการเขาใชงาน ได ๒ ชองทาง  
                                - เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/ 

                                - เขาไดจากลิ้งคของระบบโดยตรง http://unicadx.pbru.ac.th/job 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                 ๕.๗     การจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 

                           อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการจัด 

กิจกรรมตาง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา  ดังนี้ 

                             ๑) งานวันราชภัฏ  ๑๔ กุมภา  ซ่ึงปนี้เปนการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ครบรอบ  ๙๕ ป  จัดกิจกรรม ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  โดยจะมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแหง  พิธีถวาย

ราชสดุดี  การประกวดวงดนตรีตานยาเสพติด 

                            ๒)  การพิจารณาทุนนักศึกษาท่ีประสงคขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี 

ประกอบดวย  

                               -  ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร  (ทุนเรียนดี)  มีผูสมัครขอรับทุน  ๔๖ คน   

                               -   ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี : (ทุนผูนํา/ผูจัดกิจกรรมดีเดน)   มีผูสมัครขอรับทุน  ๑๘ คน  

                              -   ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพย        

วรางกูร (ทุนจังหวัดชายแดนใต)  มีผูสมัครขอรับทุน  ๗ คน   

                            ๓)   การจัดกิจกรรมวันหอพัก  ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓  กิจกรรม

ประกอบดวย ทําบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสา  ปลูกตนไม  งานเลี้ยงสังสรรค  และในวันท่ี ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๓ มีกิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพของเด็กชาวหอ  และจะมีการประชุมวางแผนปรับกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับ

การปรับเปลี่ยนวันเปดปดภาคเรียนใหม ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                   ๕.๘    การจัดกิจกรรมของกลุมงานสื่อสารองคกร   

                            อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการจัด 

กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมงานสื่อสารองคกร ดังนี้  

                                   ๑)  จัดทําแผนในการสื่อสาร การจัดงานวันราชภัฏ ๑๔ กุมภา และการสถาปนา

มหาวิทยาลัย ครบ ๙๕ ป  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมมหาวิทยาลัย  ตลอดท้ังเดือนกุมภาพันธ จนถึงสิ้นป 

๒๕๖๓  โดยติดตั้งปายประชาสัมพันธ  ลงขาวในสื่อออนไลน   และผานทางสถานีวิทยุ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/
http://unicadx.pbru.ac.th/job


๑๓ 

 

 

                              ๒)  ทําเทปบันทึกสัมภาษณอธิการบดี จํานวน ๑๐ ตอน  เก่ียวกับพันธกิจแตละดาน

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวโนมการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต   
                                      

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                    ๕.๙   การจัดทําระบบตดิตามความกาวหนาผลงานทางวิชาการ  

                               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหวา ดวยขณะนี้

มหาวิทยาลัย  ไดจัดทําระบบ MIS  เพ่ือใชในการตรวจสอบติดตามความกาวหนาของบุคลากร ท่ีเสนอขอผลงาน

ทางวิชาการ เสร็จเรียบรอยแลว  โดยผูท่ีประสงคเขาดูขอมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  MIS PBRU 

สําหรับบุคลากร  โดยตองกรอกเลขประจําตัวบัตรประชาชน ในการเขาสูระบบ 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                  ๕.๑๐   การรบัสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ –  ๒๕๖๔  

                               ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ขอหารือตอท่ีประชุมเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ –  ๒๕๖๔  ซ่ึงจากการออกไปทําการ

แนะแนวของอาจารย ไดทราบขอมูลวานักเรียนสวนใหญจะมีท่ีเรียนแลว เนื่องจากสถาบันการศึกษาอ่ืนทําการ

ออกแนะแนวลวงหนา  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย  จึงควรมีการวางแผน พรอมท้ังจัดทําปฎิทินการออกแนะแนว

การศึกษาตอท่ีชัดเจน ตั้งแตกอนเดือนสิงหาคม และควรมีการจัดกิจกรรม Open House หรือแขงขันทักษะ

วิชาการ  เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียน    

                              ในสวนของอาจารยท่ีทําการออกแนะแนวศึกษาตอ  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเก่ียวกับ

คาบการสอน และภาระงาน  เนื่องจากบุคลากรดังกลาวตองปฏิบัติงานท้ังป  
 

                                    อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือให

การรับนักศึกษาใหมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดังนั้นมหาวิทยาลัย  จึงควรทําการประกาศรายชื่อผลการรับ

นักศึกษาเขาศึกษาตอเปนระยะเพ่ือความคลองตัว 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมาย ผูเก่ียวของพิจารณาเรื่องภาระงานของอาจารย

แนะแนว  และพิจารณาผลดีผลเสียของการประกาศรับนักศึกษารอบเดียว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรือ่งอื่น ๆ 
                           ๖.๑   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เม่ือ
วันจันทร  ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

              -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในรอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ 



๑๔ 

 

 

                               -  รับทราบ การมาปฏิบัติงานของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย  คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงมาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
                               -  รับทราบ  ปฎิทินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
              -  ใหความเห็นชอบ รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improverment Plan)   
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
              -  ใหความเห็นชอบ  แตงตั้ง อาจารยสุดารัตน  ไชยเฉลิม พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ อนุมัติแตงตั้ง วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑   
                               -   ใหความเห็นชอบ จางอาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๔ คน 
                               -   เห็นชอบในหลักการ โครงการกอสรางฟารมเกษตร เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๒๙๙,๕๕๐ 
บาท  โดยใหเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ พิจารณาอนุมัติ กอนนําเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครัง้ตอไป 
                               -  ใหความเห็นชอบ (ราง) กําหนดการปรับเลื่อนเปดปดภาคการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้                  
                                  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๓   (เดือน  กรกฏาคม – พฤศจกิายน ๒๕๖๓)     
                                  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๓   (เดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  - มีนาคม ๒๕๖๔)   
                                  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๔   (เดือน  มิถุนายน  - ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
                                  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๔   (เดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  - มีนาคม ๒๕๖๕)   
                               -  อนุมัติ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓     
                               -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๒๒  ราย 
                               -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   ๖  ราย 
                               -  ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ  (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 
                               -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
                               -  รับทราบ  รายงานผลการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒธรรมอาเซียนสัมพันธและการ
แสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๙  
 

                           ๖.๒  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐  น.   



๑๕ 

 

 
 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
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