
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                              คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ 

                                วันจันทร  ท่ี   ๓  เมษายน  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. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล             คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 

๑๐. ผศ.รพีพรรณ          เทียมเดช           คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 

๑๓. อาจารยณัทกวี   ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.พรรณี   คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                    กรรมการ 

๑๕. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๑๖. อาจารยอภิรัตน          วงศศุภชาติ     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๑๗. ผศ.ณรงค    ไกรเนตร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา            กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิต กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     กรรมการ 

๒๐. อาจารย ดร.อัจฉรีย      ภมุวรรณผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต             กรรมการ 

๒๑. นายสะอาด     เข็มสีดา         ผอ.สํานักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 
 



๒ 

 

 

ผูไมมาประชุม  จํานวน  ๔   คน 

๑. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี              ติดราชการ 

๒.นางสมพร  พิริยะสุขถาวร     ผูอํานวยการกองกลาง   ไปราชการ 

๓. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา          ติดราชการ 

๔. นางนับวรรณ             เอมนุกูลกิจ         ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                      ติดราชการ  

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน ๑๓คน  
๑. ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ          

๒. อาจารยวัชระ           เยน็เปรม  ผอ.ศูนยภาษา 

๓.ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน   

๔. ผศ.ดร.สุทัศน  นาคจั่น 

๕. ผศ.สุวฒัน            เตชะเพชรไพบูลย 

๖. นายนเรนทร            อมรจุติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๗. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารท่ัวไป 

๘. นายอภิวัฒน   พานทอง            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๙. นายพงศศักด์ิ             จริชัยประวติร     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  

๑๐. รศ.ดร.ทองหลอ        วงษอินทร          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

๑๑. ผศ.พิทักษ    อาจคุมวงศ        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

๑๒. รศ.ดร.วิชัย               แหวนเพชร       คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

๑๓. ผศ.ศรชัย    เย็นเปรม          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐น.     

  เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

                        ๑.๑  แนวทางการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

          ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดใหคําชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับการเขาประเมิน

ผูบริหารและหนวยงานตาง ๆ  



๓ 

 

 

         รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯแจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ดวยคณะกรรมการฯ จะเขาทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร 

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจาํป ๒๕๖๐   

  แนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ดังนี้   

      ๑) ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน พ.ศ.๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗   

                       ๒) ดําเนินการในลักษณะกัลยาณมิตรกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และมุงดําเนินการ                    

เพ่ือสงเสริมพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และผูบริหารระดับคณะ   

                       ๓) ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา ยึดประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยไมสรางภาระเพ่ิมเติม

ใหกับบุคลากรและหนวยงานโดยไมจําเปน 
 

                       รายละเอียดการประเมินผลงาน   

ประเด็นท่ี   ๑   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (คาน้ําหนัก รอยละ  ๒๐) 

ประเด็นท่ี   ๒   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการศึกษา การวิจัย  

                       (คาน้ําหนัก รอยละ  ๕๐) 

ประเด็นท่ี  ๓    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

                       (คาน้ําหนัก  รอยละ  ๑๐) 

ประเด็นท่ี ๔      ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการนําขอเสนอแนะจากการประเมินของมหาวิทยาลัย 

                      มาใชในการพัฒนา(คาน้ําหนัก รอยละ  ๑๐) 

ประเด็นท่ี ๕       สมรรถนะการบริหารคุณลักษณะความเปนผูนําและธรรมภิบาลของผูบริหาร 

                       (คาน้ําหนัก รอยละ  ๑๐) 
 

                           ปฏิทินในการดําเนินการ  มีดังนี ้

เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐     เก็บรวบรวมขอมูล 

เดือนตุลาคม       ๒๕๖๐                 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐                  แจงผลการประเมินตอผูบริหาร  

เดือนธันวาคม     ๒๕๖๐                  เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

(รายละเอียดตามคูมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) 

  

                         ๑.๒  ขอสั่งการขององคมนตรี 

     ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดรวมประชุมและรับทราบนโยบาย

กับ พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ซ่ึงไดรับมอบหมายใหกับกําดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรง  



๔ 

 

 

โดยเนนย้ําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทําหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด พรอมท้ังยกระดับคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน พัฒนาทองถ่ินใหมีศักยภาพ  
   

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   มอบทุกคณะดําเนินการ 
 

                       ๑.๓  แนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

            ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง แนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ไดแก                       

                                ๑)  การพัฒนาทองถ่ิน   ๓ ดาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม 

                                ๒)  การผลิตและพัฒนาครู  ไดแก การผลิตครูระบบปด   ผลิตครูทองถ่ิน ผลิตครู

ท่ัวไป  พัฒนาครูของครู  พัฒนาครูในสถานศึกษา  สถานศึกษาพ่ีเลี้ยง  โรงเรียนขนาดเล็ก  

                                ๓)  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ไดแก การจัดทํา Reprofile  ปรับปรุงหลักสูตร  

พัฒนาอาจารย  พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 

                      ๔)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ไดแก พัฒนาระบบฐานขอมูล ศูนยขอมูล

สารสนเทศ  ขอมูลระบบสารสนเทศ  พัฒนาเครือขายความรวมมือตามพันธกิจ  พัฒนาบุคลากร (คุณวุฒิ 

ตําแหนงฯ)  พัฒนาสวัสดิการ การบริการ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒    รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร  ท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา ๓–๑๖) 
 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

                         ๓.๑  การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สูความเปนเลิศ 

(University Reprofile Template) 
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                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การปรับยุทธศาสตรอุดมศึกษาสู

ความเปนเลิศ (University Reprofile Template) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในการวางแผน  ได

รวบรวมขอมูลและจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  โดยขอหารือท่ีประชุมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

                         ๑)  หลักสูตรใหมท่ีคาดวาจะเปดดําเนินการ จํานวน ๙๗ หลักสูตร ในชวง พ.ศ.๒๕๕๙ –

๒๕๗๔ มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน 

                                  คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

   -   ตัดหลักสูตร การจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

   -   ตัดหลักสูตร การจัดการธุรกิจสุขภาพความงาม 

   -   เพ่ิม หลักสูตรพยาบาลศาสตรนานานาชาติปริญญาตรี  เปดในป ๒๕๖๔ 

   -   การกําหนดปด-เปดหลักสูตร ในชวง ๑๕ ปนั้น ควรใหสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะ                             

       ไดรวมพิจารณาประเด็นดังกลาวเพ่ือการมีสวนรวมขับ 

- ควรมีการตั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว และสามารถมีการปรับเปลี่ยนได 

- การตั้งชื่อหลักสูตรใหม ควรตั้งใหสื่อชัดเจนและทันสมัยมองไปในอนาคต 

- ควรมีการจัดหลักสูตระยะสั้น และการบริการชุมชนใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมกลุมลูกคา

ปรับระยะเวลาอบรมเปนชั่วโมง รวมถึงควรพิจารณาชวงอบรมใหเหมาะสม 

- ควรมีการคงหลักสูตรเดิมท่ีมีความเชี่ยวขาญไว แลวทําการพัฒนาใหมีความทันสมัย 

                              มติ ท่ีประชุม   ทบทวน ยุทธศาสตรอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ (University 

Reprofile Template) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                    ๓.๒  การปรับระบบงานวิจัย 

                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียน   ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  จากการประชุมหารือเก่ียวกับการปรับระบบงานวิจัยใหมนั้นท่ี

ประชุมมีความเห็นวา  หากผูทําวิจัยทานใดไมสามารถทําวิจัยได ขอใหทําเรื่องคืนทุนวิจัย ซ่ึงมีระเบียบปฏิบัติไว

แลว  ในสวนผลงานวิจัยขอใหจัดทําอยางมีคุณภาพ เนื่องจากผลงานวิจัยสามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการได   

          ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนการเบิกจายวิจัยจากหนวยงานภายนอก

นั้น ตองมีลายเซ็นตผูเบิกจาย อยางนอย ๒ ใน ๓  ไดแก  เจาของโครงการวิจัย  ผอ.สถาบันวิจัยฯ  หัวหนางาน

คลังและทรัพยสิน 



๖ 

 

 

                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                        ๔.๑  ประกาศ เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บคาบํารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ……… 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีแจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการเก็บคาบํารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี  เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดมีการรวมประกาศการเก็บ

อัตราคาบํารุงการศึกษา๓ ฉบับเขาดวยกัน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานสะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงสาระสําคัญท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา

ใหมาในประกาศฉบับนี้ ไดแก  อัตราคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรใหมท่ีจะเปดการเรียนการสอน  หลักสูตรท่ี

กําหนดใหมีการฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการในตางประเทศ  คาธรรมเนียมพิเศษนักศึกษาพิการ                

เปนตน 

   คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                            -  ตัดขอความ  หนา ๒๐ บรรทัดท่ี ๑๖  (พรอมชุดเชฟและชุดมีดประกอบอาหาร ๑ ชุด) 

                            -  เพ่ิม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในขอ ๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

                            -  เพ่ิมขอความ  ๕.๑๓  การเก็บคาเลาเรียนในหลักสูตรท่ีเปดใหม ใหเก็บคาบํารุง

การศึกษา โดยใชอัตราเทียบเคียงกับหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูกอนแลว  โดยเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

             -  ปรับขอความ ขอ ๕ .๑๒ (๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรมภายใน เปน 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

 

               มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ  และใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร                  

มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

                         ๔.๒  แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

มหาวิทยาลัย รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา จากการท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการติดตามฯ             

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใหขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ใน ๔ 

ประเด็น คือ 

           ๑) ควรเตรียมความพรอมในการใชและเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับหรือท่ีสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบใหบรรลุเปาหมาย 



๗ 

 

 

           ๒)  ควรมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหเขมแข็งสูเปาหมายใหเร็วข้ึน รวมท้ังเรงรัดให

คณาจารยผลิตและสรางงานวิจัยใหมากข้ึน 

      ๓)   ควรมีกลยุทธในการแสวงหารายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

      ๔)  ควรนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงานไดดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะอยางจริงจัง 

      ซ่ึงมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายคณะ สถาบัน สํานัก ท่ีเก่ียวของ วิเคราะหรายงานผลการ

ติดตาม ตรวจสอบฯ ดังกลาว โดยนําประเด็นท่ีสําคัญมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางตอเนื่องและยั่งยืน  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๔-๒๙) 

                        ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาขอใหทุกหนวยงาน แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน (Improvement Plan)  โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน  ใน

สวนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินการโดยเร็ว หากตองการเปลี่ยนแปลงโครงการ สามารถทําได

โดยเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 

         มติท่ีประชุม   ทุกหนวยงาน  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหนวยงาน 

(Improvement Plan)   

                     ๔.๓   การเปนเจาภาพรวมจัดการแขงขันบาสเกตบอล TQA  เยาวชนและ

ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ระดับภูมิภาค ประจําป ๒๕๖๐ 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย รวมกับบริษัททีโอเอ เพนท จํากัด และการกีฬาแหงประเทศไทย 

เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน                       

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย อายุไมเกิน ๑๔ ป ๑๖ ป ๑๘ ป ประจําป ๒๕๖๐  โซนภาคกลาง ๒ ระดับภูมิภาค  

โดยขอใหมหาวิทยาลัยรับเปนเจาภาพ  พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการแขงขัน  กําหนดสถานท่ีจัดการแขงขัน  

กําหนดผูประสานงานในการจัดการแขงขัน ในการรับเปนเจาภาพในครั้งนี้มหาวิทยาลัยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  

และเพ่ือเปนการสรางเครือขายดานกีฬากับหนวยงานท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ  และเปนโอกาสท่ีดีท่ีนักศึกษา

จะไดรับการฝกปฏิบัติจากรวมดําเนินการจัดการโดยตรง  ดังนั้น จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร           

มหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับเปนเจาภาพรวมจัดการแขงขันดังกลาว                 

โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตอไป 
 

              มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับเปนเจาภาพรวมจัดการ

แขงขันกีฬาบาสเกตบอล TQA 



๘ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                       ๕.๑  ประกาศแสดงเจตจํานงในการบริหารและเสริมสรางคุณธรรมและความ

โปรงใส 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการ 

๑๔ดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  และใหบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนไปดวยความสุจริต มีคุณธรรม 

โปรงใส  ปราศจากทุจริต  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การแสดง

เจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารและปฏิบัติงาน ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๐  เพ่ือเผยแพรบุคลากรไดทราบและนําไปปฏิบัติ ใน ๖  ดาน  ไดแก  

                       ๑. ดานความโปรงใส                                        ๒. ดานความพรอมรับผิดชอบ 

            ๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ๔. ดานวัฒนธรรมในองคกร 

                       ๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน                ๖. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๗ –๔๑) 

              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหทุกหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมกรรม

ดําเนินการคุณธรรมและความโปรงใสระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยบุคลากร๓  

สวน  ดังนี้  ผูบริหารหนวยงาน อาจารยผูสอน พนักงานมหาวิทยาลัย และใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปน

ไตรมาส 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบทุกคณะ/สถาบัน/สํานัก แตงตั้งคณะกรรมการคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงาน 

                    ๕.๒   คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   ตามท่ี

สํานักงานป.ป.ช. ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ  

(Intergrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดคะแนนรวม  ๗๔.๕๓ แยกตามตัวชี้วัดไดดังนี้ 

    ๑.  ความโปรงใส      ได ๗๔.๔๐  คะแนน 

    ๒.  ความพรอมรับผิด    ได ๘๒.๘๐  คะแนน 

    ๓.  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี    ได ๙๙.๘๐  คะแนน 

    ๔.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร   ได ๔๙.๗๔  คะแนน 

    ๕.  คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  ได ๕๗.๕๙  คะแนน 



๙ 

 

 

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๓  - ๔๔ )    

 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ  

           ๕.๓   รายงานการเงินการดําเนินงานสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําป 

๒๕๕๙  เปรียบเทียบป ๒๕๕๘ 

                    ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุม ผลการดําเนินงานของ

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ  ประจําป ๒๕๕๙  เปรียบเทียบป ๒๕๕๘(รายละเอียดตามเอกสาร   

หนา            )         สรุปไดดังนี้ 

ยอดยกมา    ๑   มกราคม    ๒๕๕๘                       ๘,๒๓๕,๙๙๙.๕๙    บาท 

ป ๒๕๕๘      รายรับ  ๑๐๓,๒๖๙,๕๓๕.๑๔   รายจาย  ๑๐๑,๙๙๓,๐๐๐.๘๑   กําไรสะสม ๑,๒๗๖,๕๓๔.๓๓ 

ยอดยกไป ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙                            ๑๑,๗๘๑,๓๓๘.๓๗    บาท 
 

รายงานสรุปเปรียบเทียบ เงินคงเหลือ ณ  วันท่ี  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๘            วันท่ี  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๑. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ๘,๓๔๕,๓๗๘.๓๗          ๑๐,๓๑๓,๑๔๙.๘๔  

๒. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ๆ       ๑,๔๒๑,๖๗๐.๑๙                             ๑,๐๐๕,๙๓๒.๒๑ 

๓. สินคาคงเหลือ                            ๗๔๙,๔๗๙.๓๙                               ๔๗๑,๘๘๘.๗๔ 

๔. อุปกรณสํานักงาน                          ๔๕,๕๐๕.๙๗                                ๘๒,๑๑๔.๙๖ 

            รวมเงินท้ังสิ้น             ๑๐,๕๖๒,๐๓๓.๙๒                   ๑๑,๘๗๓,๐๘๕.๗๕  
 

                 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                     ๕.๔   แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถลดตนทุนตอหนวยผลิต หรือควรมีตนทุนใหต่ําท่ีสุด  มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด           

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดยมีนโยบายประหยัดพลังงาน เชน การใชเครื่องปรับอากาศ  การใช

ระบบไฟฟาแสงสวาง  การใชอุปกรณสํานักงาน  การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง  นโยบายการลดใชกระดาษ 

นโยบายการลดใชหมึกพิมพ  นโยบายการใชโทรศัพทและไปรษณีย  นโยบายการใชน้ําประปา   ในการนี้  จึงขอ

ความรวมมือทุกหนวยงานในการปฏิบัติตามนโยบายการลดใหพลังงาน เพ่ือเปนการลดคาใชจายใหกับ

มหาวิทยาลัย     (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบ   



๑๐ 

 

 

                              ๕.๕    รายงานขอมูลผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

งานบริหารบุคคล  รายงานขอมูลความกาวหนาผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ                             

ป  พ.ศ.๒๕๖๐  โดยมีผูเสนอขอผลงานวิชาการ  จํานวน ๑๗  คน  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๕๓ – ๕๕)                              

                                ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ใหตั้งเปาหมายเพ่ิมจํานวนผูขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการใหมากข้ึน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไวมากพอสมควร 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบผูเก่ียวของรวมกันพัฒนาบุคลากรใหไดตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  ๕.๖   สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธครั้งท่ี ๓๙ 

                                 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ผลการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙ “เฟองฟาเกมส”             

ในระหวางวันท่ี ๒๘-๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงขอรายงานผลการแขงขันกีฬา                 

ใหทราบ ดังนี้   

               มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เหรียญทอง         เหรียญเงิน     เหรียญทองแดง       รวม 

                   นครปฐม                ๓๐                  ๑๓                ๗                ๕๐ 

                   เพชรบุรี                              ๑๖                   ๑๔               ๑๐               ๔๐ 

          กาญจนบรุี                            ๗                   ๑๑               ๑๓               ๓๑ 

                   หมูบานจอมบึง                   ๖                   ๑๑               ๑๑               ๒๘ 
 

             มติท่ีประชุม   รับทราบ  

            ๕.๗  รายงานความกาวหนาผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

                             ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

บัดนี้ สํานักสงเสริมวิชาการฯ  ขอรายงานผลการรับสมัครใหทราบดังนี้ คณะครุศาสตร  ๑๒๗  คน  คณะ

มนุษยศาสตรฯ ๖๖๗ คน  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ๑๔๒ คน   คณะวิทยาศาสตรฯ  ๑๗๐  คน  คณะวิทยาการ

จัดการ  ๓๐๘  คน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๐๐ คน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ๑๑๓ คน  คณะ

พยาบาล  ๑๒๐  คน     รวมท้ังสิ้น  ๑,๗๔๗  คน 
 

              มติท่ีประชุม  มอบทุกคณะทําแผนดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหมากข้ึน 



๑๑ 

 

 

                      ๕.๘   รายงานความคืบหนา -  ความคืบหนาการผลิตขอสอบ PBRU  Sect  
 

                                อาจารยวัชระ  เย็นเปรม  ผูอํานวยการศูนยภาษา  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง 

ความคืบหนาการผลิตระบบการทดสอบของ ขอสอบ PBRU  Sectใหทราบดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบการประชุม) 

    เดือนมีนาคม  - ตั้งกรรมการผลิตขอสอบ PBRU-SECT   - ผลิตขอสอบ ๓ ชุด (ชุดละ ๑๒๐ ขอ) 

                      - ตรวจสอบความถูกตองของภาษา  โดยชาวตางชาติ และปรับแกไขขอสอบ 

                        โดยตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพขอสอบ 

   เดือนเมษายน            - รวบรวมรางขอสอบ ๓ ชุด     - บันทึกเสียง Listening Part 

                                - ตรวจสอบคุณภาพคลิปเสียง  - ผูทรงคุณวุฒิประเมินขอสอบ 

- ประชุมกรรมการผลิตขอสอบเพ่ือปรับขอสอบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

                                   และกําหนดทิศทางการจัดสอบและพัฒนาขอสอบ 
 

   เดือนพฤษภาคม          -  กําหนดกลุมทดลองเพ่ือทําการทดลองใชขอสอบ (Try out) 

                                 - ทดลองใชขอสอบกับกลุมทดลอง    - วิเคราะหผลการทดลอง ไดขอสอบ 

                                   ท่ีมีประสิทธิภาพ   - สํารวจหองสอบเพ่ือคาดการณจํานวนผูสอบตอรอบ 

                                 - จัดเก็บขอสอบไวในคลังฐานขอมูลของศูนยภาษา   - จัดทําคูมือสอบ 

                                 - แจกคูมือสอบ- จัดสอบ PBRU-SECT ตามความตองการ 
 

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ   มอบผูเก่ียวของดําเนินการโดยดวน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่องอื่น  ๆ   

                        ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   

๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

  -  ใหความเห็นชอบ ให ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  เปนผูไดรับการ

พิจารณาใหสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  -  ไมเห็นชอบการซ้ือท่ีดิน จํานวน ๑๒๒ ไร ๒ งาน ๖๔ ตารางวา  เหตุผลเนื่องจาก 

ผูเสนอขายท่ีดินเสนอราคาสูงกวาเกณฑ 

                               -   ท่ีประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช นิลพันธุ เปนผูสมควรดํารง                        

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  โดยมอบหมายฝายเลขานุการ ทําหนังสือทาบทาม 

            -  ใหความเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  



๑๒ 

 

 

วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐    สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบการประเมิน 

   เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐  เก็บรวบรวมขอมูล 

   เดือนกันยายน– ตุลาคม ๒๕๖๐      วิเคราะหขอมูลจัดทํารายงาน 

            วันท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๐          หนวยรับประเมินตรวจสอบผล 

   วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐              รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย 

 -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๗  ราย 

 -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ป ๒๕๖๐  จํานวน  ๗๕๓  ราย 

 -   เห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร  

           -  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแกขาราชการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

 -  อนุมัติแตงตั้ง อาจารยโชติวัธน  ศุภิรัตนกุล  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี  ๓  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

                     -  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการและคาใชจายอ่ืน        

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ........ 

                     -  ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  ทองนิล  ดํารงตําแหนงคณบดีครุ

ศาสตร แตงตั้ง อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

           -  เห็นชอบในหลักการอนุมัติเงินรายได จํานวน ๑๓,๖๒๖,๑๐๐ บาท  เพ่ือปรับปรุงระบบและ

ติดตั้งครุภัณฑอาคารโรงเรียนอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

          -  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 

                    -  แตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    จํานวน ๔ ทาน  ไดแก  

รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา บุญสง   ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ  ศรีวรนารถ  ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ  

บัวเขียว  อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี 

หรือสภามหาวิทยลัยมีมติเปนอยางอ่ืน 

                   -  รับทราบ รายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๐  

        -  รับทราบ  การคืนเงินยืมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการฯ  ใหกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เปนครั้งท่ี ๕  เม่ือวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๙  จํานวน ๑  ลานบาท 

 

                  มติท่ีประชมุ    รับทราบ    

 
 



๑๓ 

 

 

                        ๖.๒   กฎกระทรวง การจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                                กระทรวงศึกษาธิการ  แจงเรื่องสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดนํากฎกระทรวงการ

จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๔ ตอนท่ี 

๒๓ ก วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  แลว  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควร

ปรับปรุงการจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ เสียใหม โดยแกไขชื่อ 

“คณะวิศกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและการดําเนินงานในปจจุบัน 

และโดยท่ีมาตรา ๑๑  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติใหการจัดตั้ง 

การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการ 

หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ให ทําเปนกฎกระทรวง   จึงจําเปนตองออก

กฎกระทรวงนี้  

                    มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

                                    หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆเพ่ิมเติม  ประธาน

จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๑๐น.   

 

 

            นางชุติมา  แฉงฉายา 

           ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 



๑๔ 
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