
๑ 

 

 

                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๙ (๕๔)/๒๕๖๔ 

                                วันจันทร ที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม    (ในหองประชุม)                จำนวน     ๑๐       คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                             กรรมการ   
๔. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๕. อาจารยอนุชาติ         บญุมาก                ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ 
๖. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง                 ผูชวยอธิการบดี                                         กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน              ผูชวยอธิการบดี                                         กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วนิดา            ดุรงคฤทธิชัย           คณะพยาบาลศาสตร                                   กรรมการ 

๙. อาจารยภาคย           พราหมณแกว         กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ 

๑๐. นายสะอาด            เข็มสีดา                ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี                กรรมการและ 

                                                                                                                    เลขานุการ 

ผูมาประชุม     (ออนไลน)        จำนวน    ๑๕   คน 
 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     กรรมการ  

๒. ผศ.ดร.อัญชนา          พานิช                 คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ                            กรรมการ                    

๓. รศ.ดร.บัญญัติ           ศิริธนาวงศ           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                     กรรมการ 

๔. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง                 คณบดีคณะครุศาสตร                                   กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.กังสดาล          สกุลพงษมาลี        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ                         กรรมการ    

๖. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                             กรรมการ 

๗. ผศ.สุวฒัน                เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.วิวิศน       สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                          กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย            ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต                            กรรมการ  

๑๐. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา                 ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการฯ                 กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ    ผูอำนวยการสถาบันวิจัยฯ                             กรรมการ 



๒ 

 

 

๑๒. อาจารยปยวรรณ      คุสินธุ               ผอ.สำนักวิทยบริการ ฯ                                กรรมการ                 

๑๓. ผศ.แสนประเสริฐ      ปานเนียม          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ 

๑๔. อาจารยกรกรต         เจริญผล            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ    

๑๕. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา             กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ 

ผูเขารวมการประชุม      จำนวน    ๑๙   คน 
 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสว ี        ผูอำนวยการกองกลาง    (online)                          

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผูอำนวยการกองนโยบายและแผน (online)                          

๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร     รักษาการผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          

๔. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ำศรี            รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาฯ  (online)                          

๕. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  (online) 

๖. นายอำนาจ                อนันพิทักษ        รักษาการหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ  (online) 

๗. นายเชฐ                    ศรีแยม             รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล (online) 

๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๙. นางชุติมา             แฉงฉายา          นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นายฤทธี                ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป  

๑๑. อาจารย ดร.จุติพร     อินทะนิน          รอง ผอ.สำนกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (online)                          

1๒. นายวันณพงศ           วงศพานิช         นักวิชาการศึกษา  (online) 

๑๓. นายชาญยุทธ           อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน (online)                          

๑๔. นางอัญธิกา             ถาวรเวช           รักษาการหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร (online)                          

๑๕. นายวนัณพงษ          วงศพานิช          นักวิชาการคอมพิวเตอร (online)                          

๑๖. นางสาวณัฐจิรา        หวังดี                นักวิเคราะหนโยบายและแผน (online)  

๑๗. ผศ.ดร.ศิริวรรณ        แดงฉ่ำ              อาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๘. อาจารยปองพล        รักการงาน         รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยฯ                    

๑๙. อาจารยน้ำฝน          แสงอรุณ           นักวิขาการศึกษา                                          

 

เริ่มประชุม   เวลา   ๑๓.๐๐ น.  
 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                   ๑.๑   การฉดีวัคซีนปองกันเชื้อโควิด 19 (เข็ม 3) 
                              ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับการ
ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac)  จำนวน 2 เข็ม แลวนั้น  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แจงวาหาก
บุคลากรทานใด มีความประสงคจะฉีดวัคซีน เข็ม ๓  แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) เพ่ือเปนการกระตุน
ภูมิคุมกันสามารถกระทำได  โดยมหาวิทยาลัย จะทำการสำรวจรายชื่อเพื่อจัดสงไปยังสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี เพ่ืออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนตอไป 
                              ในสวนของบุคลากรและนักศึกษาที่ยังไมไดฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ใหทำการสำรวจ
ทั้งหมด เพื่อประสานงานหาชองทางในการเขาถึงการฉีดวัคซีน  เปนการเตรียมความพรอมสำหรับการเปด
สถานศึกษา ซ่ึงมีเง่ือนไขจากจำนวนผูปวยและผูติดเชื้อท่ีลดลง  อัตราการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา
ใหไดมากท่ีสุด  ความพรอมดานสาธารณสุขของอาคารสถานท่ีตาง ๆ  
             

                    มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมาย  อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน                              
ผูชวยอธิการบดี  ดำเนินประงานสานรวบรวมรายช่ือผูประสงคฉีดวัคซีนตอไป 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๘ (๕๓)/๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันจันทร ท่ี  ๒๓ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที ่ประชุมเพื ่อรับรองรายงานการประชุม  
(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓ – ๑๘)  
 

                     มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๘ (๕๓)/๒๕๖๔  โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง   

                         3.1  รายงานความกาวหนาการดำเน ินงานโครงการศูนยการเร ียนร ู  เ พ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
ดวยฝมือชางช้ันเอกเมืองเพชรบุรี  
 

                             อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ ผู อำนวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  สถาบันวิจัยฯ รายงานความกาวหนาการดำเนินงานโครงการ
ศูนยเรียนรูเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดวยฝมือชางชั้นเอกเมืองเพชรบุรี (โครงการอุทยานปูน
ปน) จำนวน ๑๑ ชิ้นงาน โดยมีวัตถุประสงค  



๔ 

 

 

                              1) เพื่อเทิดพระเกียรติและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10                      
                              2) เพ่ือเชิดชูภูมิปญญาสกุลชางเมืองเพชร  
                              3) เพื่อเปนแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมสกุลชางเมืองเพชร โดยไดรอยเรียง
การปนเปนเรื่องราวตามแบบการครองแผนดินโดยธรรมดวยทศพิธราชธรรมท้ัง 10 ประการ ทศพิธราชธรรม
ท้ัง 10 ประการนี้ เปน “พระธรรมราชา” ตามหลักพุทธศาสนา นั้น 
           ขณะนี้  ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการปนและไดดำเนินการติดตั้ง ณ บริเวณ 
ระหวางอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๑  โดยชางทั้งหมด 10 ทาน 11 
ผลงาน  ไดนำผลงานมาติดตั้งที่พื้นที่ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว จะดำเนินการติดปายแสดงเจาของผลงาน 
ที ่มาของผลงาน รวมทั ้งรายละเอียดความเปนมาอื ่นๆ และติดตั ้งปายโครงการอุทยานในลำดับตอไป 
รายละเอียดชางฝมือชั้นเอกและหัวขอท่ีไดสรางสรรคผลงาน ดังนี้ 
 

                ชางสาโรจน บุญประเสริฐ        ชื่อผลงาน   ทาน ํ(การทำทาน) 
ชางชัชวาลย  สหัสสพาศน       ชื่อผลงาน          สีลํ (การรักษาศีล) 

ชางภาณุพัฒน  วิบูลยรุงเรือง    ชื่อผลงาน          ปริจาคํ (บริจาค) 

ชางเอกลักษณ มิตรรัน            ชื่อผลงาน          อาชฺชวํ (ความซ่ือตรง) 

ชางสมบัติ พูลเกิด                 ชื่อผลงาน           มทฺทว ํ(ความออนโยน) 

ชางภิญโญ บุญเกิด                ชื่อผลงาน           ตป (ความประพฤติตบะ) 

ชางสำรวย เอมโอษฐ              ชื่อผลงาน           อกฺโกธํ (ความไมโกรธ) 

ชางสมเจต อินฉิม                  ชื่อผลงาน           อวิหึสฺจ (ความไมเบียดเบียนขมเหง)  

ชางเฉลิม ผึ้งแตง                   ชื่อผลงาน           ขนฺติญจ(ความอดทนเขมไมทอถอย 

ชางสมชาย บุญประเสริฐ          ชื่อผลงาน           อวิโรธนํ (ความไมคลาดธรรม)   

ชางทองรวง เอมโอษฐ             ชื่อผลงาน           พุทธพจน 

                                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
 

                       -  ประเด็นการ การปรับสถานท่ีบริเวณศูนยอุทยานปูนปนนั้น  มีขอจำกัดเรื่องการบริหาร

จัดการระบบน้ำเสีย จึงจำเปนตองมีการขุดลอมยายตนไมใหญบางสวน ออกจากสถานที่ดังกลาว เพื่อนำไป

ปลูกในสถานท่ีท่ีเหมาะสมตอไป 

                       -  ตรวจสอบอักษรปายแสดงชื ่อชาง และที ่มาของผลงานใหถูกตอง พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4


๕ 

 

 

           ๔.๑  แนวปฏิบัต ิในการบริหารรายไดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                 
ตามยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น  

             นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอตอที่ประชุม                 
ใหทราบวา  เพื่อใหการรับจายเงินรายไดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน 
เปนไปอยางถูกตอง  มีระเบียบรองรับในการปฏิบัติที่ชัดเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัย จึงได
จัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารรายไดจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ........”     (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 24-28 ) 

                ขอ  ๔   “ คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารรายไดจากการ
ดำเนินยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินของคณะ สำนัก สถาบัน หรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยท่ีจัดตั้งหรือแบง
สวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือมติสภามหาวิทยาลัย ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

              ขอ  ๑๑  การทำนิติกรรมใด ๆ ใหทำในนามมหาวิทยาลัย โดยมอบใหหัวหนา
หนวยงานแหงนั้นเปนผูมีอำนาจลงนามแทน ในวงเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายงานใหมหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบโดยเร็ว    กรณีวงเงินเกินกวานี้ใหเปนอำนาจของอธิการบด ี

              ขอ   ๑๒  ใหหนวยงานนำเงินรายไดที่ไดรับ ฝากธนาคารในวันนั้นหรืออยางชาในวัน
ทำการถัดไป 

              ขอ  ๑๓  หนวยงานอาจเก็บรักษาเงินสดไวสำรองจายไดภายในวงเงินไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

              ขอ   ๑๔  ใหหัวหนาหนวยงานมีอำนาจอนุมัติการจายและกอหนี้ผูกพันไดในวงเงิน
ครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  กรณีเกินวงเงินใหเปนอำนาจของอธิการบดี โดยตองไมกอหนี้ผูกพันเกิน
วงเงินรายไดคงเหลือ 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                          -   การทำนิติกรรม  โดยมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานเปนผูลงนาม  ในวงเงินไมเกิน 

1,000,000 บาท  อาจขัดแยงกับคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การมอบอำนาจอนุมัติจัดซ้ือจัดจางวงเงิน ไมเกิน 

100,000 บาท 

                          -    ไมควรมีการเปดบัญชีเงินฝากของทุกโครงการ  ควรเปดใชบัญชีเดียว  แลวใหแตละ

หนวยงานจัดทำรายละเอียดการใชจายของตนเอง 

                          -    ไมควรใหหนวยงานเปนผูเก็บรักษาเงินสดไวสำรองจาย ในวงเงิน 100,000 บาท 

เนื่องจากเปนวงเงินสูงเกินไป และการใหเจาหนาท่ีหนวยงานเจาของโครงการ/กิจกรรม ทำหนาท่ีรับ-จายเงิน 

ซ่ึงมีความเสี่ยง 

                          -   ประเด็น การใหหนวยงานนำเงินรายไดท่ีไดรับ ฝากธนาคารในวันนั้นหรืออยางชา    

ในวันถัดไป  ควรปรับเปน ใหนำเงินสงงานบริหารคลังและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

                          -   ควรใหหนวยงานที่ไปบริการวิชาการ นำสินคาชุมชนมาทำการตอยอด แลวจัด

จำหนายที่ PBRU SHOP  โดยบริหารจัดการรูปแบบธุรกิจ เพื่อความคลองตัว ในการเบิกจายคาสินคา และ

คาตอบแทนตาง ๆ 



๖ 

 

 

                          มติที่ประชุม  ปรับปรุง (ราง) ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารรายไดจาก
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น  โดยใหตรวจสอบการพิมพตัวอักษรใหถูกตอง  
และนำขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาปรับปรุงในประกาศฉบับนี้ 
 

                     ๔.๒   โครงการจัดตั้งกลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำเสนอตอที่ประชุม     
ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดมีการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยใชระบบที่พัฒนาขึ้น หรือระบบอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อใชเปนเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยเนนการดำเนินการใหมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัย   ซ่ึงในปจจุบัน งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนเพียง
งานหนึ่งของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งในทางปฏิบัติงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา                        
เปนงานที่ครอบคลุมภารกิจ ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย จำเปนจะตองมีกลุมงานที่ชัดเจน  มีระบบการ
ทำงานที่เปนเอกเทศ เปนงานประจำที่ตองทำการติดตาม ตรวจสอบ บันทึกขอมูลตลอดเวลา นอกจากนี้ยัง
ตองกระตุนหนวยงานใหดำเนินการตามตัวชี้วัด ไดถูกทิศทางตามระยะเวลา และประมวลผลเพื่อจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง  และเตรียมพรอมในการตรวจประเมินภายใน  รับการตรวจประเมินจากภายนอก
ตลอดเวลา  ซ่ึงสมควรท่ีจะจัดตั้งเปนกลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  

                   จึงขอเสนอ โครงการจัดตั ้งกลุ มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  ซึ ่งเปน
หนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานอธิการบดี   เพื่อดูแลรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
ขับเคลื่อนระบบ และกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูระดับสากล กระตุนใหเกิดการพัฒนา เพ่ือนำผลมา
ใชในรูปแบบฐานขอมูล ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และสงใหหนวยงานตนสังกัด   ตลอดจนสามารถ
เขารวมจัดอันดับของประเทศและของโลก  มีการแบงสวนงานเปน  ๓ งาน  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)    ดังนี้   หัวหนากลุมงาน   ๑  อัตรา 

๑) งานบริหารท่ัวไป   ( มีบุคลากร 2  อัตรา) 

๒) งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  (มีบุคลากร ๓ อัตรา) 

๓) งานพัฒนาคุณภาพสูสากล  (มีบุคลากร  ๓  อัตรา) 

          มติที ่ประชุม มอบหมาย สำนักงานอธิการบดี พิจารณาในรายละเอียดของ

โครงสรางกลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอีกครั้ง แลวดำเนินการตามกระบวนการตอไป              
       

                     ๔.๓  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย   เร่ือง     อัตราการเก็บคาธรรมเนยีมการศึกษา
สำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖4  และหลักเกณฑการใชจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบ  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ไดจัดใหมีการจัดการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระบบ

คลังหนวยกิต และเพ่ือใหการเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน สำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  จึงตองดำเนินการจัดทำ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและ



๗ 

 

 

วิธีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตาม

เอกสาร  หนา ๓๒-๓๔)   สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้    
         

    ขอ ๓.๖ คาลงทะเบียนเรียน 
   ๑) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     อัตราหนวยกิตละ  ๓๐๐ บาท 
        ๒) รายวชิา อ่ืนๆ   
       - รายวชิาทฤษฎ ี     อัตราหนวยกิตละ  ๔๐๐ บาท 
       - รายวชิาปฏิบัติหรือท่ีมีการปฏิบัติ  อัตราหนวยกิตละ  ๕๐๐  บาท 
                     ขอ ๖  คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษา 
  ๖.๑  การดำเนินการเทียบโอนครั้งละ     ๑,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒  รายวิชาหรือชุดวิชา   อัตราหนวยกิตละ                               ๓๐๐ บาท 
  ๖.๓  ประสบการณบุคคล   อัตราหนวยกิตละ        ๕๐๐ บาท 
 ขอ ๗ นักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตที่ไดสะสมหนวยกิตไว และตอมาเปนผูผานการคัดเลือก
เขาศึกษาตอในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับปริญญา ใหคิดอัตราคาธรรมเนียมการโอนผลการศึกษา ดังนี ้
  ๗.๑  จำนวนไมเกิน ๑๕ หนวยกิต                   ๓,๐๐๐ บาท 
  ๗.๒  จำนวนมากกวา ๑๕ หนวยกิต แตไมเกิน ๓๐ หนวยกิต                ๖,000 บาท 
  ๗.๓  จำนวนมากกวา ๓๐ หนวยกิต แตไมเกิน ๖๐ หนวยกิต                ๙,๐๐๐ บาท 
  ๗.๔  จำนวนมากกวา ๖๐ หนวยกิต แตไมเกิน ๙๐ หนวยกิต              ๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๗.๕  จำนวนตั้งแต ๙๑ หนวยกิต ข้ึนไป                                      ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

                        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคดิเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้     
        

                     -   คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ กับนักศึกษาระบคลังหนวยกิต มีความ
แตกตางกันมากเกินไป  ควรปรับใหมีอัตราท่ีใกลกัน หรือปรับอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษา 
                     -   ควรปรับลดคาหนวยกิตลงครึ่งหนึ่ง  เพื่อเปนการจูงใจในการตัดสินใจเขาศึกษาระบบ
คลังหนวยกิต เนื่องจากระบบคลังหนวยกิต จะไมไดรับปริญญา 
                        -    ตัดขอความ  ขอ  ๕  ออกท้ังหมด  
                     -   ปรับขอความ ขอ 4.3 เปน  4.3 ศิษยเกาซ่ึงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

                     -   ปรับปรุงอัตราเทียบโอนของคณะพยาบาลศาสตรฯ ใหมีความเหมาะสม 
 

                        มติท่ีประชุม  ทบทวน  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องอัตราการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕๖4 โดยนำขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาและปรับแกประกาศฉบับดังกลาว 
 

                      -  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
 



๘ 

 

 

                             เพื่อใหการใชจายเงินจากการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  เปนไปดวยความ
เรียบรอยแลว และมีประสิทธิภาพ จึงเปนการสมควรใหกำหนดหลักเกณฑการใชจายคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  (รายละเอียดตามเอกสารหนา  35-37)  สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
 

                           ขอ ๖ การจัดสรรคาธรรมเนียมการลงทะเบียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในระบบคลัง
หนวยกิตหรือผูเขารวมโครงการ ตามขอ ๕ ใหดำเนินการดังนี ้
         ๖.๑ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนประเภทรายวิชา ชุดวิชา หรือโมดูลความรู 
ท่ีมีการจัดการศึกษาในวันและเวลาราชการปกติ ใหเปนรายไดของมหาวิทยาลัย รอยละ ๑๐๐ และชั่วโมงการ
ดำเนินการจัดการศึกษาของอาจารยผู สอน ใหคิดเปนภาระงานสอนเทียบเทาการกำหนดภาระงานสอน                  
ในระบบการจัดการศึกษาปกติ 
        ๖.๒ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ประเภทรายวิชา ชุดวิชา หรือโมดูลความรู 
ที่มีการจัดการศึกษานอกวันและเวลาราชการปกติ และคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรฝกอบรม หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร  ใหจัดสรรเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รอยละ ๒๐  
        ๖.๓  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนท่ีเหลือจาย จากขอ ๖.๒ ใหจัดสรร ดังนี้ 
             (๑) จัดสรรเปนเงินรายไดใหคณะ ศูนย สำนัก สถาบัน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเปน
หนวยงานตนสังกัดของประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดการศึกษา  ไมนอยกวา                 
รอยละ ๒๐ 
      (๒) จ ัดสรรเปนคาตอบแทนการจัดทำหลักสูตร และการบริหารจัดการ
การศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดการศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๒๐  
      (๓)  จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา ไมเกินรอยละ ๕๐  
           ในกรณีที่คาใชจายในการจัดการศึกษาตาม  (๓) ไมเพียงพอ อาจเสนอ               
ขออนุมัติจากอธิการบดี จัดสรรเงินคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมจาก (๑) เพ่ือเปนคาใชจายได  
 

                        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคดิเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้    

                     -   พิจารณาประเด็น ขอ 6.3 (๒)  การจัดสรรเปนคาตอบแทนการจัดทำหลักสูตร และการ
บริหารจัดการการศึกษา   มีความจำเปนตองเบิกจายใหหรือไม 
                     -   ปรับปรุงอักษรในแบบฟอรมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น  ขอ 8.5 (Licensing and 
Related Regulation)  
    

                            มติที่ประชุม  ปรับปรุง (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการใช
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต  ตามที่คณะกรรมการบริหาร
เสนอแนะ 
 

                    ๔.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง หลักเกณฑการแตงตั ้งและอัตราเงิน
ประจำตำแหนง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต  
พ.ศ. 25..   
                   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำเสนอตอที ่ประชุม              
ใหทราบวา  เพื่อใหการแตงตั้งผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนไปอยาง



๙ 

 

 

ถูกตองตามระเบียบ  จึงไดจัดทำ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้ง

และอัตราเงินประจำตำแหนง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน
สาธิต  พ.ศ. 25.. เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) สรุปสาระสำคัญ 

ดังนี้ 

                            ขอ  ๔   การแตงตั้งผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน โดยใหถือเกณฑแตงตั้งตอไปนี้ 
(๑) มีจำนวนนักเรียนต่ำกวา ๗๐๐ คน ใหแตงตั้งผูชวยผูอำนวยการ   

ไดไมเกิน ๒ คน 

(๒) มีจำนวนนักเรียนมากกวา ๗๐๐ คน ใหแตงตั้งผูชวยผูอำนวยการ   

ไดไมเกิน ๓ คน 

             ขอ  ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน โดยคำแนะนำของ
ผูอำนวยการจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสำเร็จการศึกษาไมตำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และไดทำการ
สอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสาธิต และให
อธิการบดีมีอำนาจถอดถอนผูชวยผูอำนวยการได  เมื่อผูอำนวยการพนจากตำแหนง ใหผูชวยอธิการบดีพน
จากตำแหนงดวย 

              ขอ ๗ ใหผูชวยผูอำนวยการมีสิทธิไดรับเงินประจำตำแหนง ในอัตราเงินเดือน 
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จากเงินรายไดของโรงเรียน 
 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 

                             -    ปรับแกขอความ ขอ ๕  วรรคสอง  เปน  เม่ือผูอำนวยการพนจากตำแหนง ใหผูชวย-

ผูอำนวยการพนจากตำแหนงดวย 

                          -     ปรับขอความ ขอ ๖  ใหผูอำนวยการมอบหมายหนาท่ีแกผูอำนวยการ  แกไขเปน 

ใหผูอำนวยการมอบหมายหนาท่ีแกผูชวยผูอำนวยการ   
 

                           มติที่ประชุม   เห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง หลักเกณฑการ

แตงตั้งและอัตราเงินประจำตำแหนง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการ
โรงเรียนสาธิต  พ.ศ. 25..   
 

   ๔.6  (ราง) กรอบแนวคิด การดำเนินงาน และโครงสรางกลุมงานนวัตกรรมการ
เรียนรูแหงอนาคต 

         อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ  นำเสนอ
ตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนโครงการศูนยนวัตกรรมการเรียนรู                
สูอนาคต (Future Innovative Learning Center)  เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลท่ีสามารถ
เขาถึงการเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกชวงวัย และสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต   สำนักวิทยบริการฯ         
มีโครงสรางกลุมงานนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีภาระหนาที่ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สนับสนุน
เทคโนโลยีการเรียนรู และเทคโนโลยีหองสมุด  ดังนั้น เพื่อเปนการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว จึงไดมีการ 



๑๐ 

 

 

(ราง)  โครงสรางการปฏิบัติงานศูนยนวัตกรรมการเรียนรู   ประกอบดวย กลุมงานนวัตกรรมการเรียนรู ซ่ึงมี
หนวยงานในกำกับ  ๓ หนวยงาน   อัตรากำลัง ๑๒  อัตรา ไดแก 
                            ๑) งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน (4 อัตรา)  รับผิดชอบงาน  ดาน
การผลิตสื่อ โดยนำเอกสารประกอบการสอน ตำรา งานวิจัย บทความวิชาการ จัดทำในรูปแบบเอกสารดิจิทัล
และนำข้ึนสูระบบ Smart Library  สนับสนุนผลิตสื่อวีดิทัศน  การถายภาพนิ่ง 
                            ๒) งานบริการและฝกอบรมการเรียนการสอน  รับผิดชอบงาน  ดานการเรียนการ
สอนหลักสูตรการเรียนรูตลอดชวงชีวิต ใหความรูดานเทคโนโลยีที่ชวยการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
และออฟไลน เตรียมความพรอมใหบริการหองประชุม อบรม สัมมนา 
                           ๓) งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รับผิดชอบงาน  ชวยสนับสนุนการอบรม การเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริหาร 
 

 โครงการท่ีจะดำเนินการ ในปงบประมาณ 2565  อยางเรงดวน ไดแก 
                      -   โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล  

                       -  โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร  
                       -  พัฒนาความรูของบุคลากรเพ่ือจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน (Moocs)  
                       -   ปรับปรุงพื ้นที ่ และสภาพแวดลอมที ่เอื ้อตอการเรียนรู รูปแบบดิจิทัล (Learning 
space)   
                         คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังน้ี 

                        -   ควรปรับเปน กลุมงานงานนวัตกรรมการเรียนรูแหงอนาคต โดยใหมีฐานะเทียบ               

เทากอง  และพิจารณาอัตรากำลังในหนวยงานใหเหมาะสม 
                        -   ควรมีผลลัพธดานนวัตกรรม เชน มีรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน  ทำความเชื่อมโยงเปนเครือขาย

รวมกับคณะตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนดานเทคโนโลยีการสอนผานสื่อนวัตกรรม 
 

        มติที ่ประชุม มอบหมาย สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ รวมกับสำนักงาน

อธิการบดี  พิจารณาความเหมาะสมการจัดตั้ง ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู   หรืองานนวัตกรรมการเรียนรู                

โดยปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 

๔.๕  แผนการจัดหารายได ประจำปงบประมาณ 2565 – 2567 ชองสถาบันวิจัย
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

          อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ  ผู อำนวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา   ตามท่ีมหาวิทยาลัย มีนโยบายนำผลงาน นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค มาพัฒนาใหสามารถยกระดับสูเชิงพาณิชยในการสรางรายไดเพื่อเสถียรภาพทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเปนการตอบรับนโยบายดังกลาว สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ประจำปงบประมาณ 2565 – 2567”  ตามพันธกิจหลักสูการหา
รายได ดังนี้  
                             ๑.  แนวทางการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย  วางแผนการกิจกรร

โครงการระยะยาวตอเนื่อง 3 ป (2565-2567) จากการสังเคราะหผลงานวิจัยและนวัตกรรมยอนหลัง 10 



๑๑ 

 

 

ป โดยมุงเปาสูผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย โดยแบงประเภทของผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช

ประโยชน เปน 5 ประเภท ดังนี้  

                                  ๑) การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคสูความเปนเลิศท่ีมี

ผลกระทบสูง 

                                  ๒) การนำผลงานวิจัยเชิงพาณิชยไปสรางรายได  

                                  ๓) การพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

                                  ๔) การพัฒนาเปนหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว 

                                  ๕) การจดคุมครองทรัพยสินทางปญญาสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

                           ๒.  การหารายไดจากงานพัฒนาทองถิ่นฯ  โดยมุงเปาสูการดำเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน   ไดแก    
                                 ๑) การหารายไดจากผลิตภัณฑนวัตกรรมชุมชน การนำผลิตภัณฑท่ีไดจาก
โครงการบริการวิชาการวางขายภายใน PBRU SHOP หรือในชองทางออนไลนPBRU ONLINE MARKET    
                                 ๒) การพัฒนาเปนหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาวเพ่ือสรางรายได 
 

                                     ๓.  การหารายไดจากงานศิลปวัฒนธรรมและงานสรางสรรค  โดยมุงเปาสูการ
ดำเนินโครงการดานศิลปวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย 
                                 ๑) การสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑอาหารเพ่ือยกระดับไปสูเมืองสรางสรรค  
UNESCO (Creative City of Gastronomy 
                                 ๒) การนำผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย/ของท่ีระลึกไปสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือนำไปสูการ

หารายได (Fabrics and Souvenirs Products)    

                                 ๓) การหารายไดดวยการอบรม/สัมมนากิจกรรมทางนาฏศิลป ศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ (Online Seminar) 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  แผนการจัดหารายได  และใหมีการประสานงานกับ

หนวยบริหารจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดรายไดเขามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

                      5.1   รายงานผลการประชุม AIC 
              รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(Agitech and Innovation Center: AIC)   โดยมี นายอลงกรณ  พลบุตร  เปนประธานการประชุม  เม่ือ

วันที่ 27 กันยายน 2564  นั้น  ในการประชุมครั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับมอบหมายใหเปน
ศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี   



๑๒ 

 

 

                                และมหาวิทยาลัย ไดมีความรวมมือกับสหกรณการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สหกรณ
การเกษตรทายาง  สหกรณการเกษตรบานลาด และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมกันจัดทำ Application 
ฐานขอมูลสินคาเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือรวมกันสนับสนนุและขับเคลื่อนการดำเนินงานของตลาดกลาง
สินคาการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โมเดล 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ         

                      ๕.๒  ผลการดำเนินงานศูนยการเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
                                อาจารย ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ  อาจารยสังกัดเทคโนโลยีการเกษตร รายงานตอท่ี 
ประชุมใหทราบวา ตามท่ี ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ไดดำเนินการมาเปนเวลาระยะหนึ่งแลว  ในการนี้  จึงรายงานผลการดำเนินงานใหทราบ ดังนี้ 
 

ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ 2563-2654) 
                      ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 20 ไร (รวมระบบชลประทาน) โดยมีการจัดสรรพื้นที่ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต
ศูนยเรียนรูการเกษตรฯ ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่และจัดการระบบน้ำ 
กิจกรรมที่ 2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ กิจกรรมที่ 3 ตนแบบอาหารปลอดภัยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สมารทฟารมเดิม)  ประกอบดวยฐานเรียนรู 12 ฐานเรียนรู และแปลงตนแบบ จำนวน      
3 แปลง   ภายใตความรวมมือในการทำงานแบบบูรณาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาล
ศาสตร และหนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการ
จัดทำพื้นที่ตนแบบการผลิตพืชอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน มาตรฐาน
ของ SCE-PGS และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม อีกดวย  
 

              ปงบประมาณ 2563 ศูนยเรียนรูการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีการ
ดำเนินงานในชวงแรก โดยใชงบประมาณเริ่มตนจากทางมหาวิทยาลัย มีการจางงานบุคลากร ไดแก บัณฑิต
อาสา 3 คน  และนักศึกษาจางงาน จำนวน 1,700 ชั ่วโมงตอเดือน นอกจากนี ้ย ังใหนักศึกษาเขา               
มาชวยดำเนินงาน และฝกทักษะ/ประสบการณวิชาชีพในศาสตรตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ มีการวางแผนดาน
การตลาด และการจัดทำตลาดออนไลน โดยดำเนินงานรวมกับคณะวิทยาการจัดการ และประชาสัมพันธผาน
งานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ยังไดมีการารจัดทำแปลงตนแบบการทำเกษตร
อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) เปนแหลงศึกษาดูงาน แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยเชื่อมโยงกับหนวยงาน 
และสถานท่ีทองเท่ียวภายนอกได 
             ปงบประมาณ 2564 ศูนยเรียนรูการเกษตรฯ ไดจัดทำโครงการตอเนื่องของศูนย
เรียนรูการเกษตรฯ โดยใชงบประมาณ 2 สวน ไดแก เงินงบประมาณแผนดิน จำนวน 930,023 บาท และ
เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 188,488 บาท รวม 1,118,511 บาท  ประกอบดวย การดำเนินกิจกรรม 
ของ 11 ฐานการเรียนรู และการอบรมถายทอดเทคโนโลยี 7 เรื่อง ท้ังนี้การอบรมถายทอดเทคโนโลยีไมไดมี
การใชงบประมาณ เนื ่องจากสถานการณโรคโควิด-19  แตไดมีการดำเนินการรูปแบบออนไลนในบาง
กิจกรรม     
 



๑๓ 

 

 

แผนพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2564-2567) 
 

                         ปงบประมาณ 2564   ดำเนินโครงการ ดังนี้  การเสริมเปลือกมะนาวสำหรับการเลี้ยง
ไกไข เพื่อเปนนวัตกรรมทางเลือก  การผลิตไขเพื่อสุขภาพ   การผลิตเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีแปลงตนแบบการผลิตกลวยหอมทอง   การใชประโยชนจากขยะอินทรียเพ่ือ
ผลิตปุยครบวงจร   การใชน้ำหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตผักในระบบอินทรีย   การพัฒนา
โตะปลูกผักอัจฉริยะ การปลูกผักสลัดดวยระบบ IOT การใหน้ำและพรางแสงอัตโนมัติ  โคกหนองนาโมเดล  
การผลิตสาหรายทะเลในโรงเรือน  กิจกรรมอบรมถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ 
                         ปงบประมาณ 2565    ดำเนินโครงการ ดังนี ้  การบริหารจัดการศูนยเร ียนรู
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 3   การพัฒนาระบบใหน้ำและปุยอัตโนมัติบนโตะปลูกผัก  
การใชสมุนไพรในการกำจัดศัตรูผักในระบบอินทรีย   การปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการผลิตไมโครกรีน   การ
พัฒนาผลิตภัณฑสัตวปกเพื่อสุขภาพ   การเลี้ยงกุงกามกรามความหนาแนนสูงดวยระบบอินเตอรเนตของ
สรรพสิ่ง   การปลูกผักสวนครัวดวยระบบอินเตอรเนตของสรรพสิ่ง   แปลงไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ  
การใชประโยชนจากขยะอินทรียเพื่อผลิตปุยอินทรียครบวงจร  แปลงตนแบบการผลิตกลวยหอมทองอยางมี
ประสิทธิภาพ  การผลิตและแปรรูปฟาทะลายโจร (การผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาเพ่ือแจกจาย)  แปลงศึกษา
เรียนรูพืชวงศกระทอม***   โครงการจัดตั้ง Plant Factory Artificial Light (PFAL)*** 

                          ปงบประมาณ 2566    ดำเนินโครงการ ดังนี้  การบริหารจัดการศูนยเรียนรูการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 4   การจัดตั้งศูนยสาธิตการเลี้ยงไกพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การผลิตผักอินทรียครบวงจร   การจัดตั้งศูนยวิจัยอาหารปลอดภัย  การผลิตสื่อ/
วีดีโอ/สารคดีของศูนยเรียนรูการเกษตรฯ การพัฒนาแปลงพืชสมุนไพรและพืชวงศกระทอมอยางยั่งยืน  การ
พัฒนาระบบการปลูกพืช Plant Factory Artificial Light (PFAL) 
                       ปงบประมาณ 2567    ดำเนินโครงการ ดังนี้  การบริหารจัดการศูนยเรียนรูการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 5   การพัฒนาหนวยผลิตยาสมุนไพรจากวัตถุดิบแปลงเกษตรสมุนไพร
อยางยั่งยืน   การพัฒนาแปลงพืชสมุนไพรและพืชวงศกระทอมอยางยั่งยืน   การพัฒนาระบบการปลูกพืช 
Plant Factory Artificial Light (PFAL) 
 

                              คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็น ดังนี้ 
 

                           -  ควรมีการมอบหมาย และสนับสนุนใหมีหนวยงานที่สามารถผลิตพืช ซึ่งเปนวัตถุดิบ     
ที่มีคุณภาพ  สามารถนำมาตอยอด แลวนำไปสูการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป 
                           มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหมีการวางแผนบริหารจัดการพื้นท่ี ๑๐ ของศูนย

เรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหเปนระบบ ดูแลพื้นท่ีใหสวยงาม  พรอมท้ังจัดทำปาย

ระบุวาปลูกพืชใดในแปลงปลกู 
 

                    ๕.3  การลงพื้นท่ีวิทยาเขตโปงสลอดเพื่อเปดศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดำริ                



๑๔ 

 

 

                                  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย พลเอก 
ชลิต  พุกผาสุก  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะลงพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด ในวันท่ี 18 ตุลาคม 
2564 เวลา 13.00 น.  เพื่อเปนประธานเปดศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  และ
เขาเยี่ยมเยียนโรงเรียนโปงสลอด  ในการนี้  จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมตอนรับในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ และมอบหมายการดำเนนิงานตาง ๆ ดงันี ้

                                                 -  ผศ.ทัศนัย  ท่ังทอง ผูชวยอธิการบดี  รายงานความคืบการ 

แกไขปญหาพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด   

                                                 -  ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  รายงานการเขาใชประโยชน

ในพ้ืนท่ืวิทยาเขตโปงสลอด   

                                                 -  อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผูชวยอธิการบดี รายงานการ

ดำเนินกิจกรรมของวิศวกรสังคม  

                                                 -  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  รายงานการดำเนินงาน

ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 
 

                      5.4   การจัดงานเกษียณอายุราขการ ประจำป 2564 
                                 ผศ.นร ีนารถ  ศร ีวรนารถ  รองอธ ิการบดี  แจ งต อที ่ประชุมใหทราบวา 
มหาวิทยาลัย  กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต “ปยมิตรท่ีผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำป 
2564  ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแตเวลา 13.๐๐ น. เปนตน  ณ  หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  
รูปแบบการจัดการ จะใชระบบออนไลน ผาน facebook     
 

                          มติท่ีประชุม  รบัทราบ               

 

                    5.5  การจายเงินคืนใหกับนักศึกษากรณลีดคาธรรมเนียมการศึกษา 

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามนโยบาย
ของรัฐบาลอนุมัติแนวทางการชวยเหลือผูปกครอง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดโควิด โดยมี
มาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษา  โดยจะลดคาเลาเรียน รอยละ 50  ซึ่งรัฐบาลจะรับผิดชอบ 
รอยละ 30 และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ รอยละ 20  สำหรับนักศึกษาท่ีไดชำระคาเลาเรียนไวแลว ๙๐%                                            
ซึ ่งกระบวนการเบิกจายเงินคืนใหกับนักศึกษานั้น  ตองรอเงินงบประมาณจากรัฐบาลที่จะจัดสงมายัง
มหาวิทยาลัย  คาดวาจะเปนเดือนตุลาคม 2564  และหากไดรับเงินสรรมาเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะ
ทำการเบิกจายคืนใหกับนักศึกษาตามกระบวนการโดยทันที                                                                     

         มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                      5.6  รายงานความคืบหนาของศูนยวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชา 



๑๕ 

 

 

                               ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงความคืบหนา การ
สรางศูนยวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชา  ขณะนี้การกอสรางโรงเรือน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2564  ข้ันตอนตอไป คือ การขออนุญาตดำเนินงานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

                              อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอที่ประชุมให
ทราบวา การประกอบโรงเรือนศูนยวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชา จะแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาหนี้  สาเหตุของ
การลาชา เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก ทำใหรถยนตที่ขนวัสดุกอสรางไมสามารถเขาพื้นดินบริเวณกอสรางได             
ในสวนของเอกสารการขออนุญาตจาก อย. ยังขาดเพียงรูปภาพของโรงเรือนท่ีเสร็จสมบูรณ 
 

         มติที่ประชุม    รับทราบ  เรงรัดการกอสรางโรงเรือนใหแลวเสร็จโดยเร็ว การ

ขออนุญาตดานเอกสารตาง ๆ  และการจัดหาเมล็ดพันธุกัญชาพรอมปลูก 
 

                  ๕.๗   การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุนทุกประเภท   

         อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผูชวยอธิการบดี แจงตอที่ประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
โควิด 19  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา ดังนั้น จึงขอความรวมมือทุกคณะ แจง
อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาทุนทุกประเภท ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา หากผลการเรียน
ลดลง ควรร วมกันแกป ญหาและหาทางออกใหกับนักศึกษา  เพื ่ อไม ใหหมดสิทธ ิ ์ ในการร ับ
ทุนการศึกษาตอเนื่อง 

      

        มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบทุกคณะกำกับติดตามอยางใกลชิด  สำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน แจงกำหนดวันลงทะเบียนเรียนใหนักศีกษาทราบลวงหนา เพื่อนักศึกษา จะไดวาง
แผนการเรียนตอไป 
 

                    5.8  กิจกรรม U2T สูภัยโควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
                    อาจารยปองพล  ร ักการงาน  รองผ ู อำนวยการสถาบ ันว ิจ ัยและส งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  เปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกว                    
ใหประเทศ)  จำนวน 16 ตำบล (จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ) รวมอัตราการจางงาน  320 
อัตรา  และจากสถานะการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19  มหาวิทยาลัย จึงจำเปนตองหาแนวทาง
ปฏิบัติการเบิกจายคาจางงานในโครงการดังกลาว เพ่ือลดการเดินทางและการสัมผัสเชื้อ  ซ่ึงสถาบันวิจัยฯ  ได
จัดทำระบบบริหารจัดการเปนแบบออนไลน เพื่อใหผูรับจางงาน ไดแก บัณฑิตจบใหม  ประชาชนทั่วไป 
นักศึกษา ไดรายงานผลปฏิบัติงาน และสงขอมูลผานระบบเพื่อประกอบการเบิกจายเงินเดือนใหตอไป  และ
ในขณะนี้ชุมชนตาง ๆ ไดรับการอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว  สถาบันวิจัยฯ จึงไดมีการจัดอบรม ชี้แจงทำ
ความเขาใจขั้นตอนการทำฏีกาเบิกจาย ใหแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานไดทราบ  เพื่อความถูกตองตาม
ระเบียบราชการ  



๑๖ 

 

 

                            และเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2564  สถาบันวิจัยฯ  ไดลงพื้นที่เพื่อทำการมอบวัสดุ 
อุปกรณท่ีใชปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 เชน เจลแอลกอฮอล  หนากากอนามัย น้ำยาถูพ้ืน ฯลฯ
สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และบริษัท                     
คลีนภัทร  โดยทำการมอบใหกับโรงเรียน วัด และหนวยงานตาง ๆ  เรียบรอยแลว 
 

       มติที่ประชุม   รับทราบ และใหดำเนินการเบิกจายเงินเดือนแกผูรับจางงานท้ัง 

3 กลุม  พรอมท้ังรายงานผลการการดำเนินกิจกรรม U2T ใหมหาวิทยาลัยใหทราบ 
 

                     ๕.9  รายงานผลการดำเนินงานของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ ประจำป
งบประมาณ 2564 

                   นางสาวเจษฎารัตน กล่ำศรี  รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  
แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา   ดวยศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ ไดจ ัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต โครงการพัฒนาความรูดาน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และโครงการอื่นตามพันธกิจ ประจำปงบประมาณ 2564 จึงขอรายงานผล
การการดำเนินกิจกรรม โดยสรุป ดังนี้ 

            1.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
                           1)  การพัฒนาภาษาอังกฤษผานโปรแกรม DynEd หลักสูตร  50 ชั่วโมง นักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต รุนที่ 1 รหัส 60 (471 ราย) ดำเนินการ ระหวาง วันที่ 18 มกราคม – 30 มิถุนายน 
2564 

                2)  การจัดอบรมหลักสูตร TOEIC รูปแบบออนไลน นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต รหัส 
60, 61, 62  (216 ราย) ดำเนินการ ระหวางวันท่ี 5 กุมภาพันธ – ๓๐ มิถุนายน 2564  

 

                 3)  การพัฒนาภาษาอังกฤษผานโปรแกรม SPEEXX นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต รหัส 
63 (443 ราย) ดำเนินการ ระหวางวันท่ี 14 ธันวาคม – 30 เมษายน 2564 
 

                 4)  การพัฒนาภาษาอังกฤษผานโปรแกรม DynEd นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร 100 ชั่วโมง รุนท่ี 2 รหัส 61 (452 ราย) เริ่มดำเนินการ เม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม 2564  และจะ
ดำเนินการ จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 
 

                 5)  หล ักส ูตรเตร ียมสอบ TOEIC ออนไลนผ านระบบ PBRU LMS 60 ช ั ่วโมง     
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (180 ราย) เริ่มดำเนินการ  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 และจะดำเนินการ จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 
 

      6)   กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครู 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน รหัส 59, 60, 61 (56 ราย) ดำเนินการ  ระหวางวันท่ี   5 มกราคม – 30  สิงหาคม
2564 
 

                 7)  กิจกรรมอบรม TOEFT ITP หลักสูตร 24 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน (57 ราย) ดำเนินการระหวางวันท่ี 19 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2564 

 



๑๗ 

 

 

          2.   การจัดทดสอบเพื่อหารายได แจงรายรับ-รายจาย จากการจัดทดสอบ มีรายไดหัก
คาใชจาย รวมเปนเงินทั้งสิ ้น จำนวน 122,997 บาท ดำเนินการระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2564 –                      
8 มีนาคม 2564 

 

           3.  การพัฒนาระบบฐานขอมูล  ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ 1  ระบบ เสร็จเรียบรอยแลว ดำเนินการระหวางปงบประมาณ 2563 - 2564 

 

           4.  คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 4.8 ของสำนักงานอธิการบดี                          
ปการศึกษา 2564   มีผลคะแนน 2.97 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                ๕.๑๐  การติดตามผลการดำเนินงานการผลิตครูขององคมนตรี ในป 2565 
      รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ไดมีการ

ประสานงานจากเครือขายราชภัฏ แจงใหทราบวา องคมนตรี จะมีการติดตามผลการดำเนินงานการผลิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ในป 2565  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะมีการเชิญคณะท่ีเก่ียวของ
รวมกำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงานตอไป  

 

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                 ๕.๑1  การรับเปนประธานกรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีวิทยา
เขตโปงสลอด 
                          รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีนโยบายใชพื้นที่วิทยาเขตโปงสลอด เปนศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดำริ  และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน ดานอาชีพ รายได สุขภาพ ดังนั้น  จึงไดมี 
การแตงตั้งคณะกรรมบริหารจัดการพื้นที่วิทยาเขตโปงสลอด  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเรียนเชิญ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกล  เปนประธานคณะกรรมการที ่ปรึกษา  ซึ ่งทานไดตอบรับเปนที ่เร ียบรอยแลว  
(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 52) 
 

                           มติท่ีประชมุ     รับทราบ 
 

                 ๕.๑2   การตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีโครงการ U2T 

                            ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม                  
ใหทราบวา ดวยในวันท่ี  29-30 กันยายน 2564  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  ซ่ึงเปนประธานการดำเนิน
โครงการ U2T จะเขาตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี  
 

                           มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

                   ๕.๑3  พิธีมอบประกาศนีบัตรแกผูเขารับการอบรมนวดแผนไทย 



๑๘ 

 

 

                            ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   แจงตอท่ีประชุม                 
ใหทราบวา  ในวันท่ี  27 กันยายน  2564  ตั้งแต 13.00 น. เปนตนไป  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กำหนดใหมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแกประชาชน  ท่ีเขารับการอบรมการนวดแผนไทย ของโครงการ U2T 
 

                         มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

                       ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๘/๒๕๖4  เมื่อ
วันท่ี  1๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน  2564 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโปงสลอด และยกระดับโรงเรียน
เครือขายสูโรงเรียนคุณภาพ จำนวน  ๖  โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาและยกระดับศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโปงสลอด  โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนเครือขายสู
โรงเรียนคุณภาพ  โครงการปรับภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยว  โครงการสวนพฤกษศาสตร  โครงการเสรมสราง
สมรรถนะภาคเครือขายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลหนองกระปุ  โครงการศูนยฝกเยาวชนและ
ผูนำชุมชน 
                         -   รับทราบ  การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สมัครเขารวมการจัดอันดับ THE 
Impact Ranking  เพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)   
                         -   รับทราบ   รายงานความคืบหนาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
                         -  อนุมัติ งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

                         -  อนุมัติแผนยุทธศาสตรดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2564-
2568) และรับทราบ สรุปรายงานขอมูลผลการดำเนินงานยอนหลัง ๔ ป  (พ.ศ.2560-2563) 

                         -   ใหความเห็นชอบ  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี ่ยง 
ประจำปการศึกษา 2563   

                         -   ใหความเห็นชอบ  แนวทางการจัดหารายไดเพื ่อเสถียรภาพทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

                         -  ใหความเห็นชอบ  โครงการวิจัยเคลื่อนยายชางบาดเจ็บ 

      -  อนุมัติ (ราง) แผนการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  
จำนวน  ๑๐๐  คน 

                         -  อนุมัติแตงตั้ง ผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ   ๒ ราย ไดแก ผศ.ชนัญญ   เมฆหมอก 

และ ผศ.ชิดชนก  ปานวิเชียร   

                         -  อนุมัติ  จัดจางอาจารยพิเศา  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  ๓  ราย 

                         -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน  ๓๘  ราย  

                         -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  ๕ ราย   



๑๙ 

 

 

                         -  ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับป 
พ.ศ.๒๕๖๒)  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๒) 

                         -  ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง อัตราและวิธีการ
เก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔ 

                         -  ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ..........) 

                         -    รับทราบ  รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

                         -    รับทราบ  โครงการเรียนรู เพื ่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที ่ 10 เนื ่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ดวยฝมือชางชั้นเอกเมืองเพชรบุรี                     

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑7.๑1  น.   

 

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                  ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย  ท่ังทอง 
                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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