
๑ 

 

 

                    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี ๒๕   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน      ๒๔       คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ        รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน           รองอธิการบดี     กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน            รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี      รองอธิการบดี              กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี          ผูชวยอธิการบดี                        กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ปญญา    ทองนิล            คณบดีคณะครุศาสตร             กรรมการ 

๑๐.ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           กรรมการ 

๑๑. อาจารยทวิพัฒน      วิจติรปญญารักษ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.บัญญัติ         ศิรธินาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                         กรรมการ 

๑๓. อาจารย ดร.วิวิศน    สุขแสงอราม       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.ปาณิศา        แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๕. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๖. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                     กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม        ผูอํานวยการสถาบันวจิัยฯ                        กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน         วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๒๐. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  กรรมการ   

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

๒๒. นางภควัน              จนัทนเสวี          รักษาการผูอํานวยการกองกลาง             กรรมการ      

๒๓. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                         กรรมการ 

๒๔. นายสะอาด            เข็มสีดา             ผอ.สํานักงานอธิการบดี                  กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   ๖    คน 

๑. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                     ไปราชการ 

๒. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี            ติดราชการ 

๓. อาจารย ดร.อัจฉรีย     ภมุวรรณ          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต           ติดราชการ  

๔. อาจารย ดร.สรรเสริฐ   เลาหสถิต         กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ   

๕. อาจารยจรรยาพร       บญุเหลือ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 

๖. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ          ทรัพยนาวิน   กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                   ติดราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม    จํานวน    ๓   คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ    

                          ๑.๑  มอบหมายพ้ืนท่ีใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดูแลและทําการพัฒนาพ้ืนท่ี 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สามารถ

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนดานการเรียนการสอนเกษตร พืช การเลี้ยงสัตว ฟารม จึงขอมอบหมาย

พ้ืนท่ีตั้งแตบริเวณอาคาร ๗ ดานหนาโรงเรียนสาธิต ดานขางอาคารอาหารนานาชาติ  และบริเวณบานพักดาน

ทิศตะวันตก ซ่ึงตองมีการรื้อถอนบานพักบางหลัง  ในการนี้  จึงขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ทําการ

ปรับปรุงและสรางพ้ืนท่ีดังกลาว ใหเปนตนแบบดานการเกษตรครบวงจร เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนดูเปนแบบอยาง 
 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการ 
 

                         ๑.๒  การตรวจเยีย่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีองคมนตรี จะออกทําการตรวจเยี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด  เพ่ือใหมีการดําเนินการตามพระบรมราโชบายของ รัชกาลท่ี ๑๐  โดยขณะนี้ไดมี

การตรวจเยี่ยมไปแลวจํานวน ๑๙  แหง  และหากมีการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตองมีการ

เตรียมการโดยประสานงานกับสวนราชการอ่ืน ๆ  เชน  จังหวัด  โรงเรียน และชุมชนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 

                                                                                  มติท่ีประชุม     รับทราบ 



๓ 

 

 
 

                          ๑.๓  การเปนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไดรับการ

คัดเลือกใหเขารวมโครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot 

Camp)  โดยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ British council                  

โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๒ แหง  ซ่ึงศูนยการอบรมตองมี หองอบรม 

๓ หอง  หองรับรองวิทยากร ๑ หอง  หองพักสําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน ๖๐ คน  ซ่ึงจะมีหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ เขาตรวจเยี่ยมสถานท่ีของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๐   
 

                                                                                   มติท่ีประชุม  มอบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะครุศาสตร รวม

ดําเนินการในครั้งนี้    

          ๑.๔  โครงการสถาบันพ่ีเลี้ยง 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ จํานวน  ๙๕๗,๕๘๘บาท (เกาแสนหาหม่ืนเจ็ดพันหารอยแปดสิบแปดบาทถวน) เพ่ือดําเนิน

โครงการสถาบันพ่ีเลี้ยง  จํานวน ๕  โครงการ ๒๕  โรงเรียน 

                                 ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การดําเนิน

โครงการสถาบันพ่ีเลี้ยงนั้น จะเนนโรงเรียนกองทุน  และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนหลัก ซ่ึงจะไดมีการ 

ประชุมหารือในรายละเอียด  พรอมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบคณะครุศาสตร ดําเนินการ 
 

                         ๑.๕   การเตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕”                                

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปน

เจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕”  ในวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหมีการสํารวจอาคารสถานท่ี ระบบไฟฟา ท่ีใชในการ           

จัดงานใหอยูในสภาพพรอมใช  หากอาคารหรือหองประชุมใดชํารุดทรุดโทรม ใหปรับปรุงแกไขโดยดวนโดยใช

เงินท่ีไดรับการจัดสรรไปแลวและขอใหกวดขันการทํางานของแมบานบริษัท ทําความสะอาดอาคารสถานท่ี     

ใหเรียบรอยสวยงาม ไมปลอยใหมีขยะรกรุงรังในสวนของคณะใดท่ียังไมมีปายคณะใหดําเนินการจัดทํา พรอม

ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม  ในสวนระบบไฟฟา ประปา ขอใหทุกหนวยงานตรวจสอบการใชงาน โดยใหคํานึงถึงการ

อนุรักษพลังงาน และสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรในหนวยงานรวมกันประหยัดพลังงาน 

                                ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงวา ระบบ

จราจร บริเวณดานหนาคณะมนุษยศาสตรฯ และถนนหนาอาคารศิลปะ (หลังใหม) คอนขางไมสะดวกเนื่องจากมี



๔ 

 

 

การปดถนนและมีฝุนฟุงกระจายคอนขางมาก  และขณะนี้อาคารศิลปะ สรางเสร็จเรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงควรมี

การลางถนนใหสะอาด และเปดการใชงานเพ่ือแกปญหาระบบจราจร 

              ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  มหาวิทยาลัยจะทํา

การปรับปรุงถนนตั้งแตบริเวณดานประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารอเนกประสงค และบริเวณพ้ืนท่ี

ขางเคียงโดยรอบ เพ่ือรองรับการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้  ซ่ึงอาจมีการปดถนนทางเขา

มหาวิทยาลัย แลวเปดประตูดานเขาออกดานขางแทน อาจเกิดความไมสะดวกแกบุคลากรบาง  ในสวนการดูแล

อาคารสถานท่ีของแตละคณะนั้น  ขอใหคณะทําการปรับปรุงซอมแซมไดโดยทันที โดยไมตองรอสวนกลาง 

เนื่องจากคณะมีงบประมาณท่ีจะสามารถดําเนินการได  และขอใหหนวยงานไดมีการทํา big cleaning day 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบ ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  ดําเนินการ 
 

                       ๑.๖   กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหผูไปเขารวมประชุมการดําเนินงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ชี้แจงรายละเอียดการประชุมใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบดวย 

                               นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา แจงตอท่ีประชุมให

ทราบถึงกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้   พิธีซอมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๓–๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พิธีรับจริง ในวันท่ี               

๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยเปดใหรับจองชุดครุย ตั้งแตวันท่ี ๑๗-

๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ในสวนการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในปนี้นั้น  จะใชรูปแบบการฝกซอมแบบ

ใหมเพ่ือให เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โดยไดมีการดูงานมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และ

มหาวิทยาลัยจะทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพระราชทานปริญญาบัตรตอไป   
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบรองอธิการบดี และกองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการ 

และใหทําการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายใน และภายนอกไดทันที 

                        ๑.๗   การทูลเกลาถวายหนังสือ รอยเสด็จฯ เพชรบุรี เหนือกวารัก...ย่ิงกวาภักด ี

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุม ขอทราบรายละเอียด เก่ียวกับการเตรียมการการทูลเกลา

ถวายหนังสือ รอยเสด็จฯเพชรบุรี  เหนือกวารัก...ยิ่งกวาภักดี 

                                อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย จะเดินทางไปทูลเกลาถวายหนังสือ รอยเสด็จฯ เพชรบุรี 

เหนือกวา.....รักยิ่งกวาภักดี  ถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ในวันท่ี  ๔ มกราคม  ๒๕๖๑  และเขาเฝา

ทูลเกลาถวายหนังสือแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐  ในชวงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

วันท่ี ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ซ่ึงจะไดประสานกับสํานักพระราชวังตอไป 



๕ 

 

 

                                 ประธาน   แจ งต อ ท่ี ประชุม ใหท ราบว า   ในการทูล เกล าถวายหนั งสื อแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ นั้น  มหาวิทยาลัยจะนําเงินจากการจัดทําหนังสือ ทูลเกลาถวาย 

เพ่ือสมทบกองทุนในหลวง  เปนเงิน จํานวน ๑ ลานบาท   
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เวลา ๙.๐๐ น.  ณ 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตาม

เอกสารหนา  ๗-๒๒) 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข  
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

                        ๓.๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระคาบริการหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

                                    ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  สืบเนื่องจากมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหปรับปรุงแกไข 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  แนวปฏิบั ติการชํ าระค าบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      

เพชรบุรี  บัดนี้  ไดมีการปรับปรุงแกไขประกาศฉบับดังกลาวเรียบรอยแลว  ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

                                 ปรับอัตราคาบริการหอพักเพชรนิวาสรัตน  หองพัดลม+หองน้ําในตัว ภาคเรียนละ 

๔,๐๐๐ บาท/คน   หองปรบัอากาศ +หองน้ําในตัว ภาคเรียนละ ๕,๕๐๐ บาท/คน 

                                 ขอ ๘ อัตราคาหอพักนักศึกษา ภาคฤดูรอน (เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม)  

                                 หอพักเพชรมรกต   หอพักเพชรเพทาย  อัตราคาหอพัก ๑,๖๐๐ บาท/คน 

                                 หอพักเพชรหรรษานิเวศน  อัตราคาหอพัก  หองพัดลม ๓,๒๐๐ บาท/คนหองปรับ

อากาศ๔,๔๐๐ บาท/คน   

                                 หอพักเพชรไพลิน หอพักเพชรสายรุง อัตราคาหอพัก  หองปรับอากาศ  ๔,๐๐๐ 

บาท/คน  หองพัดลม  ๒,๘๐๐ บาท/คน 

                                หอพักเพชรขวัญเรียม อัตราคาหอพัก ๑,๖๐๐ บาท/คน 

                                หอพักเพชรเปยมสุข  อัตราคาหอพัก ๒,๔๐๐ บาท/คน 



๖ 

 

 

                             หอพักเพชรนิวาสรัตน อัตราคาหอพัก  หองพัดลม ๓,๒๐๐ บาท/คนหองปรับอากาศ

๔,๔๐๐ บาท/คน   

                              จึงนาํเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   พิจารณาใหความเห็นชอบ  

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา              ) 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                         -   ปรับขอความ “การพนสภาพการเปนนักศึกษาหอพัก” เปลี่ยนเปน “ไมมีสิทธิ์ไดเขาพัก

หอพัก”  ปรับขอความ “มหาวิทยาลัยของดการคืนคาประกัน” เปลี่ยนเปน “นักศึกษาไมสามารถขอรับเงินคา

ประกันคืนได” 

                         -   เพ่ิมรายละเอียดเหตุผลของการจัดเก็บคาหอพัก อัตราหองพัดลม  ๓,๒๐๐ บาท/คน

หองปรับอากาศ ๔,๔๐๐ บาท/คน  

                         -   ควรทบทวนการจัดหอพักใหกับนักศึกษาตางชาติ 

                         -   ใหคณะกรรมการบริหารหอพัก  พิจารณาหอพักใหกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  

และนักศึกษาสายครู ป ๑ 

                         -   ปรับอัตราคาหอพักภาคฤดูรอน จาก ๘๐ เปอรเซ็นต เปน ๖๐ เปอรเซ็นต 
 

                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  และใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไปพิจารณา

ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระคาบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และ

มอบคณะกรรมการบริหารหอพัก พิจารณาสัดสวนความเหมาะสมการจัดสรรหอพักใหกับนักศึกษาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                        ๔.๑  ประกาศ  เรื่อง หลกัเกณฑ วิธีการสราง การบรรจุแตงตั้งและเง่ือนไขการ     

ทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบาย ปรับปรุงรูปแบบการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนสากล

เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน    ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารจัดการของพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคลองกับการ

บริหารวิชาการ และสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุง

กฎเกณฑ/ระเบียบ   โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําขอบังคับ วาดวย  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  

(ฉบับท่ี    )   พ.ศ............. รายละเอียดตามเอกสาร  หนา    -       โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

  ขอ ๔   ใหยกเลิกความในขอ ๑๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วา

ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓  และใหใชขอบังคับนี้แทน 

  “ขอ ๑๖  ระยะเวลาการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด” 



๗ 

 

 

                               และขอใหพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสราง การบรรจุ

แตงต้ังและเง่ือนไขการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา    -       ) โดยมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 

              ขอ  ๕  ผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

ประเภทวิชาการ ใหทําสัญญาจางไดจนถึง สิ้นสุดปงบประมาณท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบ ๖๐  ป บริบูรณ และ

ขอกําหนดการจาง ตามแบบแนบทายประกาศนี้  โดยมีเง่ือนไขระยะเวลาการทําสัญญาจาง ตามขอ (๑)  (๒) (๓)  

(๔)  (๕)    

                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี้ 

                        -   ทบทวนประเด็นระยะเวลาในการทําผลงานวิชาการ กรณีการไปศึกษาตอแลวไมสําเร็จ

การศึกษาเนื่องจากตามประกาศใชระยะเวลานานจนเกินไป เชน  ๑๑ ป  ๗ ป 

                      -  ควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูขอผลงานทางวิชาการ แตไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา       

ท่ีกําหนด 

                      -  เพ่ิมประเด็นกรณีผูท่ีมีวุฒิปริญญาโท ท่ีไมประสงคเรียนตอระดับปริญญาเอก ตองทํา

ผลงานทางวิชาการ  ภายในระยะเวลา…...ป 

                             มติท่ีประชุม   ทบทวน  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสราง การบรรจุแตงตั้งและ

เง่ือนไขการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  แลวนํามาสืบเนื่องในการประชุมคราวตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

                      ๕.๑    รายงานความกาวหนาการบริการวิชาการแกชุมชน 

                               ผศ.พจนารถ  บัวเขียว   รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี มีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไก กระบวนการดานการวิจัย  สูการพัฒนาทองถ่ินตามศาสตร

พระราชา  โดยจะดําเนินการโครงการบริการวิชาการใน  ๙  พ้ืนท่ี  ไดแก  ชุมชนดอนหอยแครง บางขุนไทร 

(คณะเทคโนโลยีการเกษตร) ชุมชนในดง  (คณะวิทยาการจัดการ)  ชุมชนบานทาน  (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)   

ชุมชนบางเค็ม  (คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ชุมชนนายาง (คณะครุศาสตร)  ชุมชนทา

ตะครอ,ยางน้ํากลัดใต,หนองหญาปลอง (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ชุมชนหนองมะกอก (คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)   ชุมชนหาดเจาสําราญ (คณะพยาบาลศาสตร) ชุมชนไรมะขาม(สถาบันวิจัยและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม)   และทุกหนวยงานจะตองสงรายละเอียดโครงการท้ังหมด  ในวันท่ี ๑๕  มกราคม 

๒๕๖๑  ซ่ึงจะมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตาม ตรวจเยี่ยมความกาวหนาในการดําเนินการ  โดยปนี้จะมีการตั้ง

คณะกรรมการ เพ่ือชวยสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของโครงการของแตละชุมชน 



๘ 

 

 

                           รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ในการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ นั้น มหาวิทยาลัยควรเขาไปมีสวน

รวมกับชุมชนหรือพ้ืนท่ี  โดยเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการในโครงการตาง ๆ  เพ่ือจะไดทราบขอมูล

เบื้องตนเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีไดตามความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง  

  

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                  ๕.๒   ศาสตรพระราชาและพระราโชบาย พัฒนาจากแผนฟาจรดแผนดิน              

                            อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

ไดมีพระบรมราโชวาทศาสตรพระราชา และพระราโชบายของรัชกาล ท่ี ๑๐  ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ตองดําเนินการเพ่ือสนองนโยบาย  โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไก  กระบวนการ

ดานการวิจัยสูการพัฒนาทองถ่ินตามศาสตรพระราชา  จากการดําเนินการการวิจัยท่ีผานมา  มหาวิทยาลัยไดรับ

งบประมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทุกป จากป ๒๕๕๘  จํานวน ๑๘.๐๓ ลานบาท  จนปจจุบัน ป ๒๕๖๑ ไดรับ

งบประมาณ ๒๕.๕ ลานบาท  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะหาแหลงสนับสนุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมมากข้ึน  พรอม

ท้ังทํางานแบบบูรณาการ ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน และมีการกระจายตัวของทุนวิจัยท่ีท่ัวถึง                

ทุกคณะ เพ่ือตอบโจทย Area base & Agenda  สูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินอยางแทจริง  ซ่ึงตอจากนี้ไป 

การทําโครงการวิจัยตองมีการบูรณาการโดยมีการดําเนินการ  ดังนี้   วิเคราะหปญหาวางแผนแนวทางการแกไข

ปญหา และติดตามประเมินผลใหตรงกับความตองการทองถ่ิน     กําหนดพ้ืนท่ี (ชุมชน/หมูบาน) ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดและประเทศ    บูรณาการความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินระหวางสวนราชการของจังหวัด 

และภาคสวนตางๆ    การสรางเครือขายประชารัฐ 

               กลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมุงเนนการพัฒนางานวิจัยสูความเปนเลิศ  ไดแก                         

            -  โจทยวิจัย แผนท่ีนําทางการวิจัย/ยุทธศาสตรการวิจัย แหลงทุนวิจัยภายในและนอก 

ปญหาและความตองการของชุมชน/ผูประกอบการ  นโยบายมหาวิทยาลัย 

                      -  การทําวิจัย  เครื่องมือและอุปกรณในการวิจัย   ผูชวยวิจัย และ/ บัณฑิตศึกษา เครือขาย 

หรือระบบพ่ีเลี้ยง 

            -  รายงานผลและเผยแพรผลงานวิจัย  ระบบการตรวจติดตามผลงานวิจัย วารสาร/งาน

ประชุมวิชาการ  รางวัลผลงานวิจัย เวทีการนําเสนอผลงาน 

           -   การใชประโยชนจากงานวิจัย  การขอผลงานทางวิชาการ การเรียนการสอน  เชิงนโยบาย

มหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ และถายทอดสูชุมชน  การสรางมูลคาเพ่ิมและความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัย   

ชุมชนตนแบบ/พิพิธภัณฑตนแบบ  การจัดการทรัพยสินทางปญญา  การบมเพาะวิสาหกิจ  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   



๙ 

 

 

 

                         ๕.๓    รายงานผลการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี 7                  

                     อาจารยแสนประเสริฐ  ปาน เนี ยม   ผู อํ านวยการสถาบันวิจั ยและส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง

นานาชาติ  “ยกระดับภูมิปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค”  วันท่ี  ๒-๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ อุทยานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ (หนาเขาวัง)  มีหนวยงานภายนอกท่ีสนับสนุน 

ท้ังหมด ๗ หนวยงาน  กิจกรรมประกอบดวย ๓  กิจกรรมหลัก ไดแก      

                ๑)  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม  ในหัวขอ“ยกระดับ

ภูมิปญญา สรางมูลคาสูสังคม” นําเสนอผลงานวิจัย ในกลุมศิลปะและวัฒนธรรม  สาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  และสาขาวิทยาศาสตร รวมท้ังสิ้น ๘๙ บทความ จาก ๒๐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ัว

ประเทศ แบงเปน ภาคบรรยายจํานวนท้ังสิ้น ๕๓ เรื่อง  ภาคโปสเตอรจํานวนท้ังสิ้น ๓๖ เรื่อง  

                          ๒)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนในหัวขอ “ยกระดับภูมิปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค” 

มีการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรม   ท้ังสิ้น ๓๓ ชุดการแสดง แบงเปน การแสดงของนักเรียน  นักศึกษา  และ

นักแสดงตางประเทศ  การแสดงของนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี มีโรงเรียนเขารวม ๒๐ โรงเรียน การแสดง

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐  สถาบันการแสดงจากตางประเทศ  ๙ ประเทศ   การแสดงรวมระหวางนักแสดง

ไทยและตางประเทศ 

                          ๓)  นิทรรศการในหัวขอ “ยกระดับภูมิปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค” ของคณะตางๆ 

ท้ังสิ้น ๑๑  หนวยงาน   นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  ท้ังสิ้น ๕ นิทรรศการ  กิจกรรมการมอบรางวัลพอดีเดน

ทางดานวัฒนธรรม จํานวน ๔ คน  กิจกรรมการมอบรางวัลศิษยเกาดีเดนทางดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๔  คน  
 

          มติท่ีประชุม     รับทราบ   

                     ๕.๔   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” 

                             อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จะเปนเจาภาพจัด “การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” ๕  Rajabhat University National and International 

Research and Academic Conference :RUNIRAV V)  ภายใตชื่อ “สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรม    

เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยจากฐานรากสูสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ ”  ในระหวางวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในระดับชาติของอาจารย นักศึกษา 



๑๐ 

 

 

นักวิจัย   ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานท่ีสนใจ  (รายละเอียดโครงการตามเอกสาร  หนา 

๔๙–๖๒)    รายละเอียดและกิจกรรมประกอบดวย  

                          -  การบรรยายพิเศษ โดย พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการเสวนา “การ

ขับเคลื่อนพระราโชวาทตามยุทธศาสตรราชภัฏสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” โดยตัวแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๔ ภูมิภาค 

                          -  การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ กับยุทธศาสตรราชภัฏสูการพัฒนา

ทองถ่ิน”  โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

                          -  กิจกรรม “การถอดบทเรียนกระบวนการทํางานของสถาบันวิชาการกับการหนุนเสริม

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู”โดยผูแทนเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แหง 

                          -  เสวนา “การคาชายแดนและการทองเท่ียว (ไทย-มะริด)” Freedom to Travel: 

Myiek-western Thailand as Promising Trade and Investment Route โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา  

                             คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                         -   การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ควรนําจุดเดนท่ีเปนอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย  เชน ดานอาหาร  การทองเท่ียว  หรือศาสตรตาง ๆ ของคณะพยาบาล/คณะวิศวกรรมฯ  มา

นําเสนอใหมีความโดดเดน 

                         -   ควรมีการระบุบทความท่ีไดรับการคัดเลือก ลงในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เพ่ือเปนการจูงใจ 

                         -   มีการประชุมติดตามงานเพ่ือทราบความคืบหนาของการเตรียมจัดงานทุก ๆ เดือน จาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

                         -   ทุกคณะรวมเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้   
                           

          มติท่ีประชุม  นําขอมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาและใหคําแนะนําตอไป เตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนใหทันกําหนดการจัดงาน 

                     ๕.๕  รายงานผลการสอบทานการเบิกจายงบประมาณรายจาย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔               

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

                             นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

หนวยตรวจสอบภายใน ไดรายงานผลการสอบทานการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลการเบิกจายงบประมาณ  มีดังนี้ 



๑๑ 

 

 

       ๑)  งบประมาณรายจายประจํา  (เปาหมายรอยละ ๙๘)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เบิกจายแลวเปนเงินท้ังสิ้น  ๓๓๗.๐๗ ลานบาท  คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๗  ซ่ึงผลการเบิกจาย เปนไปตาม

เปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

       ๒)  งบประมาณรายจายลงทุน (เปาหมายรอยละ ๘๗)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ไดรับ เบิกจายแลว เปนเงินท้ังสิ้น ๒๖๒.๘๐ ลานบาท  คิดเปนรอยละ ๙๒.๙๔   ซ่ึงผลการเบิกจาย เปนไปตาม

เปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

           ๓)  เงินกันไวเบิกเหลื่อมปท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงิน  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีการกันเงินไวเบิก

เหลื่อมป จํานวนท้ังสิ้น ๕๓.๗๐ ลานบาท มีการเบิกจายแลวเปนเงิน ๕๓.๗๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

                            ท้ั งนี้   หน วยงานของมหาวิทยาลัยในสังกัด ท่ี เบิ กจายไม เปน ไปตามเป าหมาย                           

ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  มีสาเหตุมาจาก 

           ๑. งบประมาณรายจายประจํา  เนื่องจากงบประมาณท่ีเหลือสวนใหญเปนคาใชจายใน

การจัดการเรียนการสอน โครงการเก่ียวกับทุนการศึกษา ซ่ึงจะเบิกจายในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

(เปดเทอมตามประชาคมอาเซียน) และในปท่ีผานมามหาวิทยาลัยหลายแหง เปดรับสมัครอาจารย และบุคลากร 

แตมีผูมาสมัครนอยกวาเปาหมายท่ีตองการ เนื่องจากไมมีคุณสมบัติตามเกณฑ ทําใหมหาวิทยาลัยขอกันเงินไว

เบิกเหลื่อมป และในปงบประมาณนี้ไดเบิกคาตอบแทนจากเงินท่ีกันไว จึงทําใหใชงบประมาณรายจายประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คอนขางนอย 

              ๒.  งบประมาณรายจายลงทุน   เนื่องจากมหาวิทยาลัยกอหนี้ผูกพันลาชา เหตุผลมา

จากการรอสงมอบงาน  เบิกจายตามงวดงาน  ผูรับจางท้ิงงาน และรายการสิ่งกอสรางท่ีเปนรายการงบประมาณ

ผูกพันขามป ตองดําเนินการเบิกจายงบประมาณกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนใหเสร็จสิ้นกอน จึงจะสามารถเบิก

จายเงินงบประมาณ ประจําปตอไปได 

ขอเสนอแนะ 

            -  หนวยงานท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับงานวิชาการท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการหลาย

ข้ันตอนและตองผานการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินการแตละข้ันตอน 

ชี้แจงและทําความเขาใจข้ันตอน และเอกสารท่ีตองดําเนินการใหผูเก่ียวของทราบ พรอมท้ังกําหนดนัดหมาย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิไวลวงหนา เพ่ือใหการดําเนินการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

            -  หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับ

เปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี และมีการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนการใชจาย



๑๒ 

 

 

งบประมาณ เพ่ือกํากับ ติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผน และหาแนวทางแกไขปญหาระหวางดําเนิน

โครงการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 

           -   หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณควรเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ เชนการกําหนดรูปแบบรายการสิ่งกอสราง

การสงมอบพ้ืนท่ี การเตรียมเอกสาร ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางใหพรอมดําเนินการไดทันที เปนตน 

                              มติท่ีประชมุ   รับทราบ 

                       

                       ๕.๖  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

                                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ทําการพัฒนารูปแบบการสอน  โดยจัดทําสื่อการสอนผานระบบแอพพลิเคชั่น  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเปดอาน

เอกสารประกอบการสอน  ผานทางระบบออนไลนไดเปนการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  
 

มติท่ีประชุม  มอบหมาย  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ดําเนินการและ

ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําเอกสารการสอนผานระบบออนไลน 
 

                      ๕.๗  รายงานผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

                              ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดารรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑  รอบ Portfolio ครั้งท่ี ๑  และสงรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกให ทปอ. เพ่ือใหผูสอบผานการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีไปเรียบรอยแลว  ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  จึงขอรายงานจํานวนนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. และสํานักสงเสริมวิชาการฯ จะได
ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และเขาสูกระบวนการชําระคาบํารุงการศึกษาในลําดับตอไป  ขอมูล  ณ วันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  ดังนี้ แผนรับนักศึกษา  ๓,๔๑๕ คน  สงยืนยันสิทธิ์/ผูผานรอบ Portfolio ครั้งท่ี ๑  จํานวน  
๔๖๖  คน  ยืนยันสิทธิ์แลวจํานวน ๔๐๕  คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ คือ นักเรียน อาจารย ครูแนะแนว ยังไมเขาใจกระบวนการ/
รอบการรับสมัคร การยืนยันสิทธิ์  วิธีการแกไข  ใชการประชุม/สื่อสาร แบบกลุมผานไลนกลุมแนะแนว เพ่ือตอ
ยอดแนะนํานักศึกษาเปนรายบุคคล   สงประกาศรับสมัครไปยังเครือขายครูแนะแนวเปนระยะ ๆ ในแตละรอบ
การรับสมัคร    ในการสอบ Portfolio ครั้งท่ี ๒ นั้น  มหาวิทยาลัย จะขอใหนักศึกษามอบหมายใหมหาวิทยาลัย               
สามารถทําการ Clearinghouse  ไดทันที  ในการนี้  จึงขอความอนุเคราะหคณะสงบุคลากรมาทําการเรียนรู
ระบบ Clearinghouse   ในสวนของการดูแลนักศึกษาใหสามารถเรียนจนจบหลักสูตรก็เปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นจึง
ขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมกัน  เอาใจใสกํากับดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดเพ่ือไมใหนักศึกษาลาออกกลางคัน 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีหนวยงาน 
ออกทําการแนะแนวเพ่ือเพ่ิมยอดนักศึกษานั้น  หลังจากออกแนะแนวแลว หากมีนักศึกษาสมัครเขาศึกษาตอ
ขอใหแจงยังสํานักสงเสริมวิชาการ และงานบริหารคลังและทรัพยสิน  เพ่ือจะไดทราบขอมูลพรอมหลักฐานใน
การยืนยันสิทธิ์เพ่ือชําระเงิน 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๘  การลงทะเบียน Google Scholar 

                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี    แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  บัดนี้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเว็บไซต  ไดมีการดําเนินงานติดตามงานจากทุกคณะ เปนการเพ่ิมการจัดลําดับมหาวิทยาลัยของเว็บโอ
เมตริก  ดังนี้  ติดตามการเพ่ิม LOGO IPV 6 บนเว็บไซตของหนวยงาน  ติดตามการเพ่ิมเนื้อหาหนาเว็บไซต และ
การถูกอางอิงเพจจากโดเมนภายนอก  ติดตามการทํางานของหนวยงานทุกอาทิตย   ท้ังนี้ มีขอเสนอแนะ โดย
ขอใหทุกหนวยงานนําขอมูล เนื้อหาบทความข้ึนบนเว็บไซตของหนวยงาน  และขอความรวมมือบุคลากรของทุก
หนวยงานลงทะเบียนเพ่ือรวมกันใช Google Scholar ใหมากท่ีสุด 
                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  ขอใหมีหนาท่ีกํากับดูแลเว็บไซต ติดตามขอมูลของแตละ
หนวยงานอยางใกลชิด  หากหนวยใดขอมูลลดต่ําลงมากใหหามาตาการและแนวทางแกไข  พรอมบันทึกแจง 
แนวปฏิบัติหรือใหคําแนะนําปฏิบัติแกหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือใหขอมูลสถิติสูงข้ึนเปนไปแนวทางเดียวกัน  
  

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                        ๖.๑  การประชุมบุคลากรของแตละคณะ 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหทุกคณะมีการประชุมบุคลากรในหนวยงาน  
เพ่ือชี้แจงขอมูลขาวสารและทําความเขาใจ พรอมรับทราบนโยบาย  หรือรับทราบปญหาของบุคลากร  และ
ขอใหคณะแจงกําหนดวันประชุมใหอธิการบดีทราบดวย  เพ่ืออธิการบดีหรือผูแทน จะไดเขารวมประชุมกับ
บุคลากร  เปนการลดชองวางของการสื่อสารเพ่ือใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน  
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบทุกคณะดําเนินการประสาน กําหนดการประชุม         

กับเลขานุการอธิการบดี 
 

                         ๖.๒   การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย 

                                ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน เนื่องจากปจจุบัน 

มีการเปลี่ยนหลักเกณฑโดยพนักงานมหาวิทยาลัย ตองไปตรวจรางกายท่ีโรงพยาบาลเทานั้น ไมสามารถตรวจ

สุขภาพท่ีมหาวิทยาลัยไดเหมือนเชนขาราชการและลูกจางประจํา  และขอใหมหาวิทยาลัยประสานงานเรื่อง

ปองกันการระบาดของโรคไขเลือด ซ่ึงขณะนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนโรคไขเลือดออกแลว ๒-๓ คน 
 



๑๔ 

 

 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบคณะพยาบาลศาสตร ประสานกับโรงพยาบาล            

พระจอมเกลา ในการตรวจสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมท้ังประสานเรื่องการพนหมอกควันปองกัน

ไขเลือดออก 

                         ๖.๓   การจัดเตรียมของขวัญอวยพรปใหมแกหนวยงานตาง ๆ 

                                 ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาในการมอบ

ของขวัญอวยพรปใหมแกหนวยงานตาง ๆ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปนั้น  มหาวิทยาลัยไดมีการ

จัดทําผลิตภัณฑเปนหมอนจากผาทอจากชุมชนหนองหญาปลอง  และผลิตภัณฑขนมคุกก้ี ท่ีผลิตโดยสาขา

เทคโนโลยีอาหาร  ดังนั้น จึงอยากใหทุกหนวยงานใชผลิตภัณฑเดียวกัน และมีการเตรียมการจัดทําลวงหนา 

เพราะผลิตภัณฑดังกลาวตองใชเวลาในการผลิตคอนขางนาน  และขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานปใหม ๒๕๖๑ 

ของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมีการตักบาตรอาหารแหงชวงเชา และรวมงานเลี้ยง

สังสรรคในชวงคํ่า 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                         ๖.๔  รายงานผลการแขงขันดาบไทยชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

                                 บันทึกขอความ  รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ กองพัฒนา 

นักศึกษา รายงานผลการแขงขันดาบไทยชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป   พ.ศ.๒๕๖๐  ตามท่ี                

มหาวิทยาลัย ไดสงนักกีฬาเขาทําการแขงขันดาบ เม่ือวันท่ี ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ผลการแขงขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได  ๑  เหรียญเงิน  กระบี่บุคคล (หญิง)  ๑  เหรียญทองแดง  ดาบสองมือบุคคล 

(หญิง) จากควบคุมทีมโดย  อ.คมชวัญ โวหาร  และ อ.อาทิตย  จันทรแจมใส 
 

                   มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                          ๖.๕  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  

๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๒๘  ราย 

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน  ๒ ราย  ไดแก 

ปรัญญาดุษฏีบัณฑิต จํานวน ๑ ราย  และครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๑ ราย 

           -  ใหความเห็นชอบ อนุมัติการขอเปดรายวิชาเลือก เพ่ิม ๑ รายวิชา ในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)  

          -  รับทราบ แผนดําเนินการโครงการพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย             

สีเขียว ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมีแผนดําเนินการใน ๔๐ โครงการ ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณ               

ป ๒๕๖๑  จํานวน ๑๑  โครงการ  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ เชน ควรนํากิจกรรม ๕ ส. มาปรับ



๑๕ 

 

 

ใชในการดูแลพ้ืนท่ีและใชประโยชน  ควรแบงงานใหนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ปลูกพืชผักสวนครัว 

สวนไมดอกไมประดับ  โดยมีอาจารยควบคุมทําแปลงทดลองขนาดเล็ก เพ่ือการเรียนรูรวมกัน และเปนแนวทางสู

การวิจัย ควรสรางการมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในการดูแล พัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน 

         -   ใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือประเมินการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ของสภา

มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยจะประเมินใน ๔  ประเด็น ไดแก                 

๑) ความคิดเห็นเชิงสรางสรรค   ๒) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๓) วิเคราะหสาระในรายงานการประชุม  ๔) วิเคราะหจํานวนผูเขารวมประชุม  

                           -  ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  แตงตั้ง อาจารย ดร.วิวิศณ  สุขแสงอราม  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

                  -  อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน  ๓  ราย  ไดแก  

                     ๑) นายวิริยะ    สุสุทธิ          มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปศึกษา 

                     ๒) นายสมชาย  บุญประเสริฐ   ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ 

                              ๓) นายเฉลย    พูนสวน          ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     

         -  ใหความเห็นชอบ  อนุมัติแตงตั้ง นายทัศนัย  ท่ังทอง  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐   

         -  รับทราบ  รายงานผลการรวมโครงการ  SEA – Teacher Project  

         -  รับทราบ   รายงานผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี   

                             หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๕  น.   

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                    ผูตรวจรายงานการประชุม 



๑๖ 

 

 

 
    


	มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐   โดยไม่มีการแก้ไข
	ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง

