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                  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  

                               วันจันทร  ท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

                           ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

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

ผูมาประชุม              จํานวน     ๒๕      คน 

๑. ผศ.ดร.นวิัต  กลิ่นงาม  อธิการบดี              ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร..เสนาะ  กลิ่นงาม           รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๕. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ

๑๐. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ      

๑๑. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ       คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

๑๓. อาจารย ดร.พูนศิริ     ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ 

๑๖. อาจารยณัทกวี   ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร            กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี   คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ             กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                       กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน          วงศศุภชาติ     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                      กรรมการ 

๒๐. ผศ.ดร.ปาณิศา    แกวสวัสดิ ์ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา            กรรมการ 

๒๑. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ    ทรัพยนาวิน    กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๒. อาจารยวรรณพฤกษ     เทียมเดช      (แทน)   ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                  กรรมการ 

๒๓. นางสมพร     พิริยะสุขถาวร ผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการ 

๒๔. นางนับวรรณ    เอมนุกูลกิจ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 

๒๕. นายสะอาด     เข็มสีดา         ผอ.สํานักงานอธิการบดี          กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน        ๔    คน 

๑. อาจารยสุขุม             หลานไทย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ           ติดราชการ 

๒. อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     ติดราชการ 

๓. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิต         กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     ติดราชการ 

๔.. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน            คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    ติดราชการ     
 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน   ๓  คน   

๑. อาจารย ดร.อัตภาพ      มณีเติม             รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา    แฉงฉายา          นักบริหารท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.     

          เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                      ๑.๑     เอกสาร เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหผูบริหารทุกทานไปศึกษารายละเอียด                

ในเอกสาร (ราง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาของคณะอนุกรรมการธิการ                          

การอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ   โดยนําขอมูลดังกลาวมา

ปรับใชในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูบริหารทุกทาน  ศึกษารายละเอียดในเอกสารเรื่อง               

การปฏิรูปอุดมศึกษา             
 

                        ๑.๒   การไปทูลเกลาฯ ถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานักพระราชวังอนุญาตให

มหาวิทยาลัย เขาเฝาเพ่ือทูลเกลาถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น  ขอใหจัดทําคําสั่งไปราชการ พรอมท้ังแจงกําหนดเวลาใหกับบุคคลท่ีจะ

รวมเดินทางไปถวายหนังสือในครั้งนี้ใหเรียบรอย  

 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 



๓ 

 

 

               ๑.๓   การพิจารณาความดีความชอบ 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากขณะนี้อยูในระหวางการปรับเปลี่ยน

ผูบริหารชุดใหม เหตุเพราะหมดวาระการดํารงตําแหนง  ดังนั้น  จึงขอใหผูบริหารของทุกคณะ  เตรียมการเรื่อง

การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรในหนวยงานใหเรียบรอย   เพ่ือมิใหเกิดขอครหาในองคกร           
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ ผูบริหารทุกทานพิจารณาดําเนินการ 

 

                        ๑.๔   การเบิกจายงบประมาณ 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  จากการเขารวมประชุมกับผูวาราชการจังหวัด

เพชรบุรี  ทําใหทราบวาขณะนี้ยอดการเบิกจายงบประมาณของจังหวัดเพชรบุรี มีเพียง ๖๐ %  ในสวนการ

เบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้น  ใหการใชจายเงินเปนไปอยางประหยัด เกิดประโยชน 

คุมคาและคุมทุนและเกิดประโยชนตอราชการอยางแทจริง  ซ่ึงงานพัสดุของมหาวิทยาลัย ไดจัดทําประกาศแนว

ปฏิบัติการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ  จัดจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยตองดําเนินการอยาง

เปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน    ดังนั้น  จึงขอใหทุกหนวยงานติดประกาศฉบับดังกลาวใหกับ

บุคลากรไดรับทราบ  และนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบโดยท่ัวกัน 
 

                                มติท่ีประชุม   มอบทุกคณะ แจงบุคลากรในหนวยงานใหทราบอยางท่ัวถึง 
  

                       ๑.๕   สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๑๒ จังหวัดเพชรบุรี จะเขาตรวจงบการเงิน

ของมหาวิทยาลัย 

                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๑๒ 

จังหวัดเพชรบุรี  จะเขาตรวจการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงคาดวาจะใชเวลาในการเขาตรวจสอบ 

เปนเวลา  ๓  เดือน  ดังนั้น จึงขอใหทุกหนวยงานจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ  ใหเรียบรอย เพ่ือรองรับการ

ตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
   

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 

                       ๑.๖   การจัดจางพนักงานราชการ 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการจะจัดจางพนักงานราชการ นั้น                   

สาขาวิชา  ตองแจงความประสงคและเหตุผล รวมถึงความจําเปนตองจัดจางใหมหาวิทยาลัยพิจารณา      
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

                       ๑.๗   การประดับพระบรมฉายาลักษณ รัชกาล ท่ี ๑๐   

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักนายกรัฐมนตรี แจงแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให

จัดหาสถานท่ีประดับพระบรมฉายาลักษณ  ในเหมาะสม สวยงามสมพระเกียรติ    

 

                               มติท่ีประชุม    มอบ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  จัดสถานท่ีท่ีจะประดับ

พระบรมฉายาลักษณใหเหมาะสมและสมพระเกียรติ 
 

                       ๑.๘   การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ใหบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

จัดทําคูมือปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ  เพ่ือใชประกอบในการตอสัญญาจาง และประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือน  โดยใหหัวหนาหนวยงานกํากับดูแลติดตามอยางใกลชิด 
 

                               มติท่ีประชุม    มอบคณะ/สถาบัน/สํานัก  ดูแลติดตามการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
 

                        ๑.๙  การแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙  

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเปน

เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙  ดังนั้น จึงขอใหทุกคณะจัดเตรียม

นักศึกษาท่ีจะลงแขงขันใหพรอม  และจัดใหมีอาจารยชวยฝกซอมกํากับดูแลอยางใกลชิด  เพ่ือสรางชื่อเสียง

ใหกับมหาวิทยาลัย 

                                มติท่ีประชุม   มอบคณบดีทุกคณะ 
 

                        ๑.๑๐   การปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอน  
 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยาง    

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงขอใหอาจารยผูสอนทุกทานปฏิรูป รูปแบบการเรียนการสอนใหม  โดยเนนการ

ปฏิบัติใหมากกวาทฤษฏี  และใหอาจารยเขาสอนอยางสมํ่าเสมอและตรงตอเวลา  
 

                                มติท่ีประชุม   มอบคณบดีทุกคณะ 
 

                       ๑.๑๑   การแตงกายของอาจารย และนักศึกษา 

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการแตงกายของอาจารย  โดยใหแตงกายใหเหมาะสมเรียบรอย เปนตัวอยางท่ีดีแกนักศึกษา  ดังนั้น จึง

ขอใหผูมีสวนเก่ียวของ จัดทําเปนประกาศหรือแนวปฏิบัติใหอาจารยไดทราบโดยท่ัวกัน 



๕ 

 

 

                                ในสวนของนักศึกษา อาจารยผูสอนควรแนะนําใหนักศึกษาแตงกายใหเหมาะสม  เพ่ือ

เปนการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองใหดูดี  และควรเชิญรุนพ่ีท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต  มาเลาประสบการณใหรุน

นองไดฟง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูมีหนาท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
 

                      ๑.๑๒   การปรับระบบงานวิจัย 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหมีการปรับปรุงระบบงานวิจัยใหม                 

ท้ังระบบ  โดยใหมีการติดตามผูติดคางผลงานวิจัย  โดยใหรายงานความคืบหนาการดําเนินการ  สวนการเบิกเงิน

วิจัยนั้น  ตองพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวนสมบูรณ และถูกตองกอนการเบิกจาย และ

การจัดทําผลงานวิจัยแตละเรื่องนั้นตองมีคุณภาพเปนท่ีประจักษ   ในสวนการบริการวิชาการนั้น  ควรใหบริการ

ในสวนท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ  สําหรับการตั้งหนวยวิจัยนั้น ตองเนนวิจัยนวัตกรรม  มิใชวิจัยทางสังคม 
 

                                   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                        ๑.๑๓    การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  คณะใดท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหคณบดีกํากับดูแลอยางใกลชิด  การจัดอาจารยผูสอนตองเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ  

และพิจารณาสถานะของอาจารยผูสอนดวยใหตรงตามมาตรฐาน  ซ่ึงอาจตองมีการยกเลิกอาจารยพิเศษหรือ

อาจารยผูสอนจากหนวยงานอ่ืน     
                           

                                     มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐   ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                  

ณ  หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓–๑๖) 
 

                      มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข  
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ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

                         ๓.๑  ประกาศ เรื่อง อัตราคาเบ้ียประชุมกรรมการและคาใชจายอื่น (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.......... 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                       

ใหทราบวา  ตามประกาศ เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการและคาใชจายอ่ืน  ไมไดมีการกําหนดอัตราคาเบี้ย

ประชุมของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ดังนั้น  เพ่ือใหการเบิกจายคาเบี้ยประชุม

ถูกตองตามระเบียบ  และเปนไปอยางครอบคลุม   จึงขอเพ่ิมอัตราคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน   โดยไดรับ

คาตอบแทนอัตราเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๑๙-๒๐) 
 

                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

    -   ปรับอัตราคาตอบแทนตําแหนงผูชวยเลขานุการ ใหมีความแตกตางจากตําแหนง     

        เลขานุการ 

     -  ใหอิงหลักการอัตราคาตอบแทนจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

     -  พิจารณาท่ีมาของคณะอนุกรรมการวามาจากระเบียบฉบับใด  และกําหนดหนาท่ี  

        ของคณะกรรมการ 

     -  ตัดขอความ “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ”ออก  เนื่องจาก            

        มีระเบียบรองรับอยูแลว 

                                มติท่ีประชุม   ทบทวน  ประกาศ เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการและ

คาใชจายอ่ืน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ..........   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                       ๔.๑   การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สูความเปนเลิศ  

                      นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   นําเสนอตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําขอมูล

ประกอบการดําเนินงาน ตามนโยบายการปรับยุทธศาสตรของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในแบบการ

ปรับยุทธศาสตรอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ (University Reprofile Template) ในการนี้  กองนโยบายและแผน  

ไดรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดทําขอมูลการปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรียบรอยแลว   จึงขอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ  ดังนี ้
 



๗ 

 

 

   ประเด็นท่ี ๑   สถานะของมหาวิทยาลัย ในป  ๒๕๗๐                                              

คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

       -  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบภายใน ๑๐ ป   

                            -  ควรมีวางแผนและเตรียมความพรอมในดานตาง ๆเชน  ดานการเงินงบประมาณ พัสดุ 

                               ดานบริหารบุคคล   ดานบริหารวิชาการ   บริหารความเขาใจของประชาคมในองคกร        

                           -   มีเปาหมายในการบริหารจัดการท่ีชัดเจน  
 

   ประเด็นท่ี ๒   เหตุผลความจําเปนในการ  Reprofile 

คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

          -   ดูความสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ   พิจารณาประเด็น           

                                อุตสาหกรรมใหมของประเทศ  มาเปนขอมูลประกอบ 

                            -   เพ่ิมขอมูล Reprofile  ดานกายภาพ   ดานบริหารจัดการ ยกระดับดานการแขงขัน 

         -   บทบาทภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

          -   มหาวิทยาลัยตองสรางองคความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศ  โดยมีการ 

                                ประสานงาน ความรวมมือตาง ๆ กับองคกรหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

                                ใหมากยิ่งข้ึน 

         -   สรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา  
  

               ประเด็นท่ี  ๓  การใหบริการทางวิชาการตอพ้ืนท่ีชุมชน 

                               คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                             -   การสรางรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน 

          -  การใหความรูท่ีดีแกชุมชน 

       -   การสรางสุขภาวะท่ีดีใหกับชุมชน  การจัดสวัสดิการชุมชน  ดานความปลอดภัย                 

                                ใหกับชุมชน 

                             ประเด็นท่ี ๔  กําหนดจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 

            คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

ดานการเรียนการสอน      

                            -   เกษตรอาหาร 

                                      -   วิทยาศาสตรสุขภาพ 

                                      -   การทองเท่ียว  



๘ 

 

 

ดานบริการวิชาการ      

-   ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชา                          

-   พัฒนาเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  โรงเรียน                            

    เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวม                                    

-   รวมกันแกไขปญหาชุมชนท่ีมีอยูใหหมดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ                          

-   บริการดานสุขภาพแกชุมชน 

ดานอ่ืน ๆ                                                                                         

-  เพ่ิมเติม   Green and Clean  University 

             ประเด็นท่ี ๕   จํานวนหลักสูตรท่ีเปดดําเนินการ   จํานวน   ๓๐  หลักสูตร 

                               จํานวนหลักสูตรท่ีคาดวาจะยุบเลิก  จํานวน    ๕ หลักสูตร 
 

                              คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้    

                         -    การเปดปดหลักสูตร  ใหผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

                                  -     ใหทุกคณะพิจารณาหลักสูตรของตนเองท่ีจะเปดปด ในระยะ ๑๕ ป 

                            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหนําขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ไปเปนขอมูลเพ่ิมเติมในการจัดทํา Reprofile ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                     ๕.๑  รายงานความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตร  

                            ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา (ปรับปรุง

ครบรอบ ๕ ป)  สํานักสงเสริมวิชาการฯ จึงขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินการจัดสงหลักสูตร ไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอมูล ณ วันท่ี ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)  ดังนี้ 

                       -  หลักสูตร ป ๒๕๕๘  ปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ ๕ ป   ๖  สาขาวิชา  สกอ. รับทราบ ๕

สาขาวิชา   สงคืนเพ่ือแกไข  ๑   สาขาวิชา 

                       -  หลักสูตร ป ๒๕๕๙  ปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ ๕ ป   ๓๖  สาขาวิชา  สกอ. รับทราบ 

๒๐  สาขาวิชา  สกอ.กําลังดําเนินการ   ๑๑  สาขาวิชา    สงคืนเพ่ือแกไข  ๕   สาขาวิชา   

           มติท่ีประชุม   รับทราบ   
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                  ๕.๒    ระบบการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐    

            ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดรับสมัครนักศึกษาใหม  ปการศึกษา ๒๕๖๐ แลวนั้น 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ  จึงขอรายงานความกาวหนาผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ท่ีชําระคาบํารุง

การศึกษาแลว  จํานวน  ๑,๓๐๖  คน   ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐   ดังนี้ 

           คณะครุศาสตร                  ๑๑๘  คน       คณะมนุษยศาสตรฯ            ๕๐๒   คน     

           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ๘๕  คน       คณะวิทยาศาสตรฯ             ๑๔๔   คน    

           คณะวิทยาการจัดการ          ๒๐๓  คน       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๖๒   คน     

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร       ๘๐  คน       คณะพยาบาลศาสตร           ๑๑๒   คน        
  

           มติท่ีประชุม   รับทราบ   

                  ๕.๓   รายงานผลการจัดสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓๒ 

           อาจารยอภิรัตน วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แจงตอท่ีประชุมใหวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดสัมมนาความ

รวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓๒  เรื่อง  หองสมุดยุค 4.0: มิติความเปลี่ยนแปลงใหม เพ่ือ

กาวสูหองสมุดในอนาคต (Library 4.0: The New Transformation of the Next Generation Libraries) 

ระหวางวันท่ี ๑๔-๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  บัดนี้  กิจกรรมดังกลาว

ไดสําเร็จลุลวงแลว  จึงขอรายงานผลใหทราบ  ดังนี้        

                        -  ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูบริหารหองสมุด นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษจาก

สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  คณาจารยนักศึกษาในสถาบันท่ีจัดการศึกษาและการวิจัยทาง

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และผูสนใจท่ัวไป  จํานวนท้ังสิ้น ๑๕๐ คน  

                        -  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการสัมมนาโดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด                

มีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗  คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๕ 
 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ   

    ๕.๔   การประเมินตามเกณฑการพัฒนาหองสมุดสีเขียว 

            อาจารยอภิรัตน วงศศุภชาติ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  ผลการประเมินตามเกณฑการพัฒนาหองสมุดสีเขียว เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐  โดยมีคณะผูตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๓  คน  ผลการประเมิน  สํานักวิทย

บริการฯ   ไดคะแนน ๘๐  จากคะแนนเต็ม ๑๐๐   และคณะกรรมการไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในประเด็น

ตาง ๆ  ท่ีเปนประโยชน   



๑๐ 

 

 

              สํานักวิทยบริการฯ ไดรับการเสนอชื่อใหเปน ๑ ใน ๑๐  มหาวิทยาลัยนํารองเพ่ือตรวจ

ประเมินตามเกณฑการพัฒนาหองสมุดสีเขียว ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสํานักฯไดผานการประเมินตามเกณฑการพัฒนาหองสมุด

สีเขียว ซ่ึงจะไดรับโลหจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานความรวมมือทางวิชาการ ดานการพัฒนา

หองสมุดสีเขียว และรับประทานเกียรติบัตรจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ โดยพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ครั้งตอไป                   

ซ่ึงสํานักวิทยบริการฯ ไดใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และจะทําการพัฒนาเพ่ือกาว

ไปสูการเปน “หองสมุดสีเขียว” โดยจะกระตุนใหผูใชเขาใจและตระหนักรูดานการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนหองสมุดสีเขียว พรอมกับการเปนศูนยการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 
 

                มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                      ๕.๕    รายงานผลการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยง  รอบ ๑๒  เดือน 

                              นางสถาพร  บุญหม่ัน  รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  แจงตอท่ีประชุม               

ใหทราบวา  ดวยกระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดสงรายงานผลการสอบทานดานการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง (รอบ  ๑๒ เดือน) มาเพ่ือทราบและดําเนินการตามขอเสนอแนะและจะติดตามผลการดําเนินงานใน

รายงานรอบ ๖ เดือนตอไป นั้น  ในการนี้ หนวยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการสอบทานดานการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ใหคณะกรรมการทราบ  ดังนี้ 

                              ผลการสอบทานและประเมินผล ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน  ๓๖ 

แหง มีผลการสอบทานและประเมินผลดานการควบคุมภายใน ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 

๘๗.๓๖ จําแนกเปน  (๑) ดานการจัดสงเอกสารหลักฐาน มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 

๙๗.๒๒  (๒) ดานการจัดทํารายงาน มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๗   

                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีผลการประเมินดานการจัดสงเอกสารหลักฐานและ

ดานการจัดทํารายงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ไดคะแนนประเมิน ๘๕ คะแนน  แตอยางไรก็ตามยังคงตอง

ปรับปรุงเก่ียวกับ 

           ๑. การประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (แบบปอ.๑) ใหสอดคลองกับ

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) 

            ๒. ควรระบุจุดออนแตละกิจกรรมในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)  



๑๑ 

 

 

            ๓. การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ควรมีความ

สมเหตุสมผลกับรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และรายงานตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) 

                       ๕.๖  ครุยวิทยฐานะ 

                               ผศ.ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหคณะ 

ตรวจสอบครุยวิทยฐานะในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาใหเรียบรอย  เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการรับ

พระราชทานปริญญาบัตร  
 

                                                                             มติท่ีประชุม    รับทราบ   มอบผูเก่ียวของดําเนินการโดยดวน 
 

                        ๕.๗  การติดตามนักศึกษาตกคาง 

                                ผศ.ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจาก               

มีนักศึกษาตกคางบางสวนตองการเขาเรียนตอเพ่ือใหสําเร็จการศึกษา  ดังนั้น  จึงขอความรวมมืออาจารยผูสอน

ใหความสนใจและชวยเหลือนักศึกษาเหลานั้น  ใหสามารถเก็บหนวยกิตเพ่ือสําเร็จการศึกษาได 
 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                          ๕.๘  การโพสขอความผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

                                 ผศ.ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม  รองอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจาก

ขณะนี้มีบุคลากรบางคน  มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับมหาวิทยาลัย  โดยไดทําการโพสขอความแลวสงตอ  

ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยได  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือคณบดีชวยกํากับดูแล ตักเตือนการ                 

โพสขอความตาง ๆ  พรอมท้ังสรางทัศนคติท่ีดีแกบุคลากร เพ่ือรวมกันรวมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่องอื่น  ๆ   

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   

๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

  -  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบนโยบายเก่ียวกับความโปรงใส                 

และตรวจสอบได 

           -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน   ๑๕๑  ราย 

  -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๗  ราย 

  -   เห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๖ 



๑๒ 

 

 

  -  อนุมัติปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 

(๕ ป) 

  -  ใหความเห็นชอบกรอบการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ.๒๕๖๐ และ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  -  อนุมัติแตงตั้ง อาจารยกังสดาล สกุลพงษมาลี  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

  -  อนุมัติแตงตั้ง นายสะอาด  เข็มสีดา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

  -  อนุมัติแตงตั้ง นางสาวอรทัย  ชูเจริญ  ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการ 

  -  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนคน

เดิมท่ีขอลาออก 

  -  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

  -  ใหความเห็นชอบการใหทุนการศึกษาตอเนื่องของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

            -  ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  
 

  -  รับทราบ  แนวทางการรับรองปริญญา และการกําหนดหลักเกณฑของผูสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

  -  รับทราบ  รายงานการเงิน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐    
 

                        ๖.๒   การจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา 

                               สําเนาหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท่ี นร ๑๒๐๐/ว 

๔  ลงวันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ แจงวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  

เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานราชการไทย พิจารณาจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทย

ควบคูกับภาษาอังกฤษ)  ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  ดังนั้น เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนโดยตรง ลดข้ันตอนกระบวนการรับรองเอกสารท่ีจะนําไปใชในตางประเทศ และลดภาระคาใชจายใน

การแปลเอกสารของประชาชน รวมถึงลดการแปลท่ีไมมีมาตรฐาน และเพ่ือสรางการยอมรับจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอความรวมมือหนวยงาน ดําเนินการ ดังนี้ 

                              ๑. จัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทย

ควบคูกับภาษาอังกฤษ) ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน  ซ่ึงการดําเนินการจะข้ึนอยูกับความพรอม                



๑๓ 

 

 

และจํานวนเอกสารท่ีจะตองแปล โดยเริ่มดําเนินการในป ๒๕๖๐  และใหแลวเสร็จท้ังหมดภายใน ป ๒๕๖๐  

และใหแลวเสร็จท้ังหมดภายในป ๒๕๖๔  ตามแผนดําเนินงานจัดทําแบบฟอรมเอกสาร ๒ ภาษา 

  ๒. ขอใหรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําแบบฟอรมเอกสาร ๒ ภาษา (ภาษาไทย

ควบคูกับภาษาอังกฤษ)  ตามแบบการดําเนินงานของหนวยงาน สงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน ๒ ครั้งตอไป 

ไดแก ภายในเดือนพฤษภาคม  และเดือนพฤศจิกายน  ตั้งแตป ๒๕๖๐ จนถึงป ๒๕๖๔ 

  ๓. กองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ จะสนับสนุน

สวนราชการในการดําเนินการแปลเอกสารราชการ โดยจะใหคําปรึกษาแนะนํา รวมท้ังตรวจสอบการแปล

เอกสารราชการ   

  หลักเกณฑการพิจารณาการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา มีดังนี้ 

๑)  งานบริการท่ีผูขอรับบริการมีความประสงคขอเอกสารภาษาอังกฤษ 

๒)  งานบริการนั้นใหบริการกับชาวตางชาติ 

๓)  งานบริการนั้นมีผูใชบริการจํานวนมาก 

๔)  เอกสาร ใบรับรอง หรือแบบฟอรมในการยื่น คําขอหนวยงานไดจัดทําเปน

ภาษาอังกฤษไวแลว  หรือสามารถเลือกเอกสารท่ีพรอมใหบริการมาดําเนินการกอน 

๕)  เอกสารหรือใบรับรองท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ เชน บัตรประจําตัวประชาชน 

ทะเบียนบาน ใบหยา   

๖)  เอกสารราชการท่ีประชาชนตองใชในชีวิตประจําวัน หรือเอกสารท่ีอํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ  แบบฟอรมในการยื่นคําขอ  คูมือสําหรับประชาชน 

                                หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธานจึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  น.   

          นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

            ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

                      นายสะอาด  เข็มสีดา 

                    ผูตรวจรายงานการประชุม 



๑๔ 
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