
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ 

                                  วันอังคาร  ท่ี  ๓๐   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๓   คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว  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. อาจารย ดร.อภิชาติ     เลนะนันท         (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร   กรรมการ 

๑๐. ผศ.รพีพรรณ          เทียมเดช            คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ปทมาพร ยอดสันติ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 

๑๓. อาจารยกฤษฎา        สรุิยวงศ  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๔. อาจารยกฤษณ         ไชยวงศ  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                  กรรมการ 

๑๕. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๖. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                    กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.เนาวรัตน  ประทุมมา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ             กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน         วงศศุภชาติ      ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๒๐. อาจารยวรรณพฤกษ    เทียมเดช        (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ 

๒๑. ผศ.ณรงค    ไกรเนตร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

๒๒. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๓. นางสมพร     พิริยะสุขถาวร     ผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ             

 

 

 



๒ 

 

 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๔   คน 

๑. อาจารยจรรยาพร        บญุเหลือ  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 

๒. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ           ทรัพยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     ติดราชการ 

๓. นายสะอาด   เข็มสีดา          ผอ.สํานักงานอธิการบดี                         ติดราชการ 

๔. นางนับวรรณ              เอมนุกูลกิจ      ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                                 ตดิราชการ               

 
 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน    ๖   คน  
๑. นางสาวสีนวล  ไทยานนท หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๒. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารท่ัวไป 

๓. นางสถาพร  บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

๔. อาจารย ดร.อัตภาพ    มณีเติม    รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๕. อาจารย ดร.จุฑามาศ   ทะแกลวพันธุ       สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖. อาจารย ดร.ชนิตรนาถ  วิเชียรประดิษฐ     สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นายอภิวัฒน              พานทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

                       ๑.๑  ความคืบหนา ราง พ.ร.บ กระทรวงอุดมศึกษา 

                                   ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยขณะนี้ไดมีการเตรียมความพรอม                  

ในการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา  เพ่ือเปนการบูรณาการโครงสรางการบริหารใหมีความชัดเจน และคลองตัว

มากยิ่งข้ึน  ซ่ึงไดมีการทําการประชาพิจารณจากผูมีสวนเก่ียวของดานการศึกษาไปแลวบางสวน  สําหรับราง 

พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา  คาดวาจะดําเนินการเสร็จภายใน ๖ เดือน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงตอง

เตรียมการวางแผน  โดยกําหนดเปาหมายและทิศทางวาจะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐตอไป  หรือจะเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซ่ึงตองมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาคมในหนวยงาน ใหมีความเขาใจ        

ท่ีตรงกัน  เนื่องจากแนวทางและกระบวนการทางกฎหมายบางฉบับใชแนวปฏิบัติท่ีแตกตางกัน  
 

                             มติท่ีประชุม  มอบผูบริหารทุกทาน  ติดตามความเคลื่อนไหว ราง  พ.ร.บ กระทรวง

อุดมศึกษา 
 

 



๓ 

 

 

                      ๑.๒   แนวทางการรับนักศึกษา ป ๒๕๖๑ 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงแนวทางการรับนักศึกษาใหม ซ่ึงตองใช

ปฏิบัติตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป  โดยมีรอบของการรับสมัคร  ท้ังสิ้น ๕ รอบ   ดังนี้ 

                                    รอบท่ี ๑  การรับดวย Portfolio  สําหรับผูสมัครท่ัวไป ผูสมัครท่ีมีความสามารถ

พิเศษ  ผูสมัครโควตา ผูสมัครเครือขาย  ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา เม่ือประกาศผลแลวใหผูสมัคร

ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing house ๑   ประกาศรับและคัดเลือก ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจกิายน 

๒๕๖๐ 

                                    รอบท่ี ๒  การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบขอเขียนหรือขอสอบปฏิบัติ  สําหรับ

ผูสมัครท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีหรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือขาย และโครงการความสามารถพิเศษตาง ๆ ยื่นสมัคร

โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา เม่ือประกาศผลแลวใหผูสมัครยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing house ๒   

ประกาศรับและคัดเลือก ประมาณเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ – เมษายน  ๒๕๖๑  การสอบขอเขียนควรเปนการ

สอบกลางท่ีใชรวมกัน ผลการสอบ GAT PAT 

                               รอบท่ี ๓  การรับตรงรวมกัน  สําหรับผูสมัครในโครงการ กสพท. โครงการอ่ืน ๆ  

โดย ทปอ.เปนหนวยกลางในการรับสมัคร ผูสมัครเลือกได ๔ สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา จัดใหมีการสอบกลาง

รวมกันในเวลาเดียวกัน  และผูสมัครตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในสาขาท่ีตองการเพียงสาขาเดียวในระบบ 

Clearing house ๓  รับสมัครเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑   

                                    รอบท่ี ๔  การรับแบบ Admission สําหรับผูสมัครท่ัวไป โดย ทปอ.เปนหนวยกลาง

ในการรับสมัคร ดําเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

                                 รอบท่ี ๕  การรับตรงอิสระ  สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดวยวิธีการของสถาบัน

เอง แลวสงขอมูลให ทปอ.  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น  ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ 
              

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        ๑.๓  การปรับยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยสูความเปนเลิศ (Reprofile) 

                                     ประธาน   แจ งตอ ท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น มหาวิทยาลัย                   

จะจัดประชุมสัมมนาผูบริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือรวมกันกําหนดแผนพัฒนาและยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงคาดวาจะจัดใหมีการสัมมนา  ในวันท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในสวนสถานท่ีจัดสัมมนานั้น 

มอบหมายใหสํานักงานอธิการบดี ประสานงาน  

                                      ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือเปน

การสื่อสารนโยบายและขอปฏิบัติตาง ๆ สูบุคลากรของแตละคณะ พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 



๔ 

 

 

ดังนั้น  ผูบริหารมหาวิทยาลัย จะไปรวมประชุมพูดคุยกับบุคลากรของแตละคณะ ในระหวางวันท่ี ๕-๘ สิงหาคม 

๒๕๖๐  โดยสํานักงานอธิการบดี จะแจงกําหนดเวลาท่ีแนนอนใหทราบตอไป 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบรุี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร  ท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา ๓–๑๗) 
 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐   โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

                       หนาท่ี  ๑๔   บรรทัดท่ี ๒๖    แกไขขอความ “อาคารสมเด็จเจาฟาจักรี สิรินธร” 

                                                                    แกไขเปน  “อาคารสมเด็จเจาฟามหาจักรี สิรินธร”    

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

                      ๓.๑  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

                                   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

ไดมีการนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๕๙  ตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐   โดยท่ีประชุมมีมติ

ปรับปรุงแกไขแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๕๙    

          บัดนี้  ไดมีการปรับปรุงแกไขรายละเอียด แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๕๙  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ประเด็น

ความเสี่ ยง/ป จจัยความเสี่ยง ใน  ๓  ประเด็นความเสี่ยง ไดแก   ๑) รายไดของมหาวิทยาลัยลดลง                       

๒)  การเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย  ๓)  ชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา   

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๑๙ – ๒๔) 

   คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

        -    เพ่ิมรายได  โดยการผลักดันใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย 

                                 จากหนวยงานภายนอกใหมากยิ่งข้ึน  และพัฒนางานวิจัยนั้นสูเชิงพาณิชย 

        -    จัดทําหลักสูตรสําหรบังานบริการเชิงวิชาการ เพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ 



๕ 

 

 

                             ๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การจางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน                      

ดานการแพทย พ.ศ......... 

                                 อาจารยณัทกวี ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  สืบเนื่องตอท่ีประชุมให                        

ทราบวา   ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐   มีมติใหปรับปรุงแกไข (ราง)  

ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย การจางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนดานการแพทย พ.ศ.........  บัดนี้ คณะ

พยาบาลศาสตร ไดดําเนินการแกไข (ราง) ขอบังคับฉบับดังกลาว  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  เสร็จเรียบรอยแลว ในประเด็นดังนี้ 

                            -  ปรบัแกขอความ ขอ ๖ (๑)  อายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๗๐ ป 

                            -  ปรบัแกขอความ ขอ ๖ (๓)  สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร 

หรือทันตแพทยศาสตร  ข้ึนไป 

                            -  ปรบัแกขอความ ขอ ๖  (๔)  มีประสบการณการทํางานมาแลวไมนอยกวา ๒ ป               

หรือ/กรณีท่ีจางทําหนาท่ีสอนตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๑ ป   

                            -   ปรับแกเอกสารแนบทายประกาศ การจายคาตอบแทนทางวิชาการ  ผศ.๕,๖๐๐ บาท

รศ. ๙,๙๐๐ บาท  ไมตองระบุ คูณ ๒ เทา  โดยใหมีการเบิกจายตามระเบียบแนวทางปฏิบัติเทียบเทียงกับ

ขาราชการ                      

                              มติท่ีประชุม    เห็นชอบในหลักการ   และใหนํา (ราง) ขอบังคับฉบับดังกลาว                 

เสนอตามลําดับข้ันตอนตอไป  

                      ๓.๓  กําหนดการพิธีลงนามความรวมมือรวมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด 

และบริษัท แพคกอน จํากัด   

                                 อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  ตามท่ีตัวแทนบริษัท แพคกอน 

จํากัด  นําเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพ และความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศภายใตความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด และบริษัท แพคกอน จํากัด ซ่ึง

มหาวิทยาลัยไดตอบรับเขารวมโครงการดังกลาว  โดยจะมีพิธีลงนามความรวมมือ ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย   ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมเปนเกียรติในพิธีลงนาม

ความรวมมือ  ในวันและสถานท่ีดังกลาว   
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 



๖ 

 

 

                       ๓.๔  การขับเคลื่อนเว็บไซตเพ่ือการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ 

                               ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุม     

ใหทราบวา ตามมติคณะกรรมการกําหนดการขับเคลื่อนเว็บไซต  เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเว็บ                           

โอเมตริกซ  ไดมีการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสอดคลองกับตัวชี้วัด  โดยมีกิจกรรม  ๔  ดาน  

                              ๑)  การเชื่อมจากภายนอกท่ีระบุมาถึงแหลงขอมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

PBRU.AC.TH   โดยเพ่ิมการใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดภายใต โดเมน PBRU.AC.TH  หนวยงานตนเรื่อง

อัพโหลดขอมูลเขาสูเว็บไซตของตนเองเพ่ือเพ่ิมการอางอิงใหเว็บหลักของทุกคณะ/หนวยงาน มีการลิ้งกับมาท่ี

หนาเว็บหลักของมหาวิทยาลัย  มีการ Backup Website ของตนเอง 

                                ๒) การคนเจอโดย Serch Engine  โดยชื่อของพารทเกาตองเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ  

ใหมีภาษาอังกฤษใหหนาเพจทุกหนา  ทุกหนาเว็บมี Title และ Metatag เปนภาษาอังกฤษและไทย 

             ๓) การถูกอางอิงจากงานวิชาการ  โดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษาลงทะเบียน              

ใน Google Scholar ดวย PBRU email   การใหทุนวิจัย ตีพิมพ มีเง่ือนไขการระบุ Email ของมหาวิทยาลัย 

             ๔)  จํานวนบทความท่ีถูกอางอิงรอบ ๕ ป  โดยสงเสริมใหตีพิมพในลิสของ Scimago   

ใชโอกาสของความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศในการอางอิงงานตีพิมพ  ใช Email ของมหาวิทยาลัยใน

บทความท่ีตีพิมพ 

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบผูเก่ียวของดําเนินการรณรงค และจัดทําคูมือให

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช Email ของมหาวิทยาลัย (PBRU.AC.TH) 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                        ๔.๑  รายงานผลการกาํกับตดิตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู                  

และองคความรูท่ีไดทบทวนใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

                                   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงให ท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารจัดการความรูไดประชุม  เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐   ไดมีการติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นั้น ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหทุกหนวยงานรายงานผล

ดําเนินงานการจัดการความรู  พรอมท้ังทบทวนองคความรูใหมท่ีดําเนินงาน  ในปการศึกษา ๒๕๕๙  ในการนี้  

จึงขอใหหนวยงานตาง ๆ นําเสนอองคความรูท่ีไดทบทวนใหม   

                                 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                            

๑)  แนวทางการเขียนขอเสนองานวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก  



๗ 

 

 

๒)  การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรในระดับชาติ  และนานาชาติ 

๓)  สนับสนุนใหบุคลากรของคณะขอตําแหนงทางวิชาการ  

                                    คณะวิทยาการจัดการ                 

๑) การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ๒)  การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพระดับนานาชาติ 

                                   คณะพยาบาลศาสตร                       

๑)  การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning  มุงเนนการบูรณาการเนื้อหาเพ่ือการปฏิบัติ 

๒) การผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสรางสรรคดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อาหารและการทองเท่ียวสุขภาพ                                                                                                         

                                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                           

๑)  การดูแลใหคําปรึกษา     ๒)  การผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย 

                                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

๑)  เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  ๒) เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหลงทุนภายนอก 

๓)  เทคนิคการเขียนเอกสารคําสอน 

                                                                          คณะครุศาสตร             

๑)  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสะเต็มศึกษาท่ีจัดการความรูเพ่ือถายทอดให 

     แกคณาจารยในคณะ   

๒)  เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัย   ๓)  เทคนิคการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

                                      คณะวิทยาศาสตรฯ                                

๑)  การคิดหัวขอวิจัยและจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดทุนสนับสนุน 

๒)  การเตรียมตัวใหนักศึกษาในการเขาแขงขัน MOS  Olympic  (Power point) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                           

๑)  การพัฒนานักศึกษาในการแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ   

๒)  การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

                                           สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 

๑)  งาน/กระบวนการรบัสมัครนักศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

๒)  งานหลกัสูตรและแผนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี /โท /เอก 

                                      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     

๑)  การประยุกตใชงาน Google Apps for Education 

๒)  การจองและเผยแพรขอมูลการใชหองสนับสนุนการเรียนรู โดยใช Google Calendar, Google From   

     และ Powerpoint Show  
 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

 -   ควรปรับวิธีการเขียน KM      



๘ 

 

 

 -   ปรับทําผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร  ใหนําไปสูการสรางนวัตกรรม เพ่ือทําใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 -   มีการทํา KM เก่ียวกับการจัดทําผลงานวิจัยท่ีประสบผลสําเร็จระหวางคณะดวย เพ่ือเปนขอมูล  
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ และนําความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารไปพิจารณา

ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบ 

                        ๕.๑  ขอเสนอแนะจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
                    ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เขาตรวจสอบการดําเนินงานทางดานการบัญชี การเงิน และการพัสดุของ

มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี  ๑  มีนาคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐   และไดใหคําแนะนําพรอมท้ังแนวปฏิบัติงาน  

ท่ีถูกตองเก่ียวกับการเบิกจาย การพัสดุ  โดยขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไข  เชน กรณีการออกเช็คฉบับใหม 

แทนฉบับเดิมท่ีหมดอายุ เนื่องจากไมไดนําไปเช็คไปข้ึนเงินภายใน ๖  เดือน  ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง ดังนั้น

งานคลังและทรัพยสิน จะทําบันทึกแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหทราบแนวปฏิบัติท่ีถูกตองตอไป  โดยจะไมมี

การออกเช็คฉบับใหมให หากเช็คฉบับนั้นหมดอายุเนื่องจากไมนําไปข้ึนเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ประเด็น

ตอไป  คือการรายงานยอดวัสดุคงเหลือประจําป  ซ่ึงทุกหนวยงานตองรายงานใหพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย

ทราบทุกสิ้นป  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําโปรแกรมเพ่ือรายงานวัสดุคงเหลือ  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก

ตอการปฏิบัติงานตอไป 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                       ๕.๒  การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

                   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงให ท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากร  ดังนั้น จึงไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเปนการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวขอ “ศิลปะการสื่อสารอยางชาญฉลาด เทคนิคการพูดเพ่ือการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ”  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะแหงความสําเร็จในการทํางาน ในศตวรรษท่ี ๒๑”    

ในสวนของวันเวลาและสถานท่ีจัดอบรมนั้น   สํานักงานอธิการบดี  จะทําบันทึกแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ               

ใหทราบตอไป 
 

                  มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                  ๕.๓ โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  (Incubation Project) รุน 2 

                      รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  รองอธิการบดี แจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดเชิญชวนสถาบันท่ีมีความพรอมและมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            



๙ 

 

 

สูความเปนเลิศตามแผนการขับเคลื่อนฯ  โดยโครงการท่ีจัดทําข้ึน ใชเวลา 2 ป การดําเนินงานแบงเปน 3 ระยะ  

โดยมีเกณฑการพิจารณาสมัคร ดังนี ้

                      -   เปนหนวยงานท่ีมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx 

                      -   มีศักยภาพและความพรอมดานทรัพยากรในการดําเนินการ 

                      -   ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงานในแตละระดับ เชน คณบดี                 

ในระดับคณะวิชา หรืออธิการบดใีนระดบัสถาบัน (ท้ังบุคลากร งบประมาณ นโยบาย) 

                      -   ตองมีทีมงาน EdPEx ภายในหนวยงานท่ีมีความพรอมและมุงม่ัน สามารถเขารวม

กิจกรรมตามท่ีกําหนดไดตลอดโครงการ โดยไมเปลี่ยนผูเขารวมระหวางการดําเนินการโครงการ 

                      -  มีการปฏิบัติการจริงในการพัฒนาคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในแผน และจัดสง

รายงานความกาวหนาตามท่ีกําหนด 

                      -  ใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx  

                       ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ เขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ  โดยจะสงโครงการท่ีเนนเปนเลิศดานการทองเท่ียว เขารวมในครั้งนี้ 

                                   มติท่ีประชุม    รับทราบ 
  

                          ๕.๔  กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ 

สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  25๕๙ 

                                      รศ. ดร.กาญจนา  บุญสง  รองอธิการบดี  แจงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือให

เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  และ

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปการศึกษา  2559 

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   งานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอแจงกําหนดการเตรียมการตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา  2559   โดยยอดังนี้         

                                       กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา   

  -   ระดับหลักสูตร  ภายในเดือน กรกฏาคม  ๒๕๖๐      -    หนวยงานสนับสนุน ๔   วนัท่ี ๑๕ ส.ค  ๖๐ 

  -   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี ๒๒ ส.ค  ๖๐        -    คณะครุศาสตร            วันท่ี ๒๒ ส.ค  ๖๐              

  -   คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  วันท่ี ๒๓ ส.ค  ๖๐              -   คณะวิทยาการจัดการ    วันท่ี ๒๓ ส.ค  ๖๐             

  -   คณะพยาบาลศาสตร     วันท่ี ๒๔ ส.ค  ๖๐              -   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  วันท่ี ๒๔ ส.ค  ๖๐      

  -   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันท่ี ๒๕ ส.ค  ๖๐   -   คณะวิทยาศาสตรฯ   วันท่ี ๒๕ ส.ค  ๖๐     



๑๐ 

 

 

  -  ตรวจประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย   วันท่ี ๒๑–๒๒  ก.ย  ๖๐ 

  -   นําผลรายงานเขาพิจารณาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี ๑๖  ต.ค ๖๐                             
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    ๕.๕.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภฏัวิจัย ครั้งท่ี ๕” 

                  อาจารย ดร.นวรัตน  ประทุมตา  รองผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดจัด “การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี  ๕”  (5thRajabhat University National and 

International Research and Academic Conference: RUNIRAV V)”ภายใตชื่อ “สหวิทยาการกับการ

สรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยจากฐานรากสูสากลในศตวรรษท่ี  ๒๑ ” ในระหวางวันท่ี  ๑๓–

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปดเวทีวิชาการ                    

ในการนําเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือทางวิชาการของนิสิต นักศึกษา

คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานท่ีสนใจ ซ่ึงจะนําไปสูการ

ประยุกตใชผลงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและสังคมโลก   โดยมีรูปแบบการจัดงาน 

           ๑.  การประชุมวิชาการ 

   ๑.๑   การบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ 

  ๑.๒  การนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการ

นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation)  

          ๒. การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

          ๓.  การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

          ๔. ภาคนิทรรศการ 

          ๕. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และวารสาร (Journal) 

          ๖.  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและการประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

              ใชงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง  ๆ  ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สอง

แสนบาทถวน) รวมท้ังสิ้น ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานหกแสนบาทถวน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(เจาภาพ) 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                      ๕.๖  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรวิีจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ีย่ังยืน             

ครั้งท่ี ๗  “สหวิทยาการ สูไทยแลนด ๔.๐” 



๑๑ 

 

 

                                อาจารย ดร.นวรัตน   ประทุมตา  รองผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดจัด “การประชุมวิชาการ

ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี ๗”ภายใตชื่อ “สหวิทยาการ สูไทยแลนด  ๔.๐”                     

ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปดเวทีวิชาการใน

การนําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือทางวิชาการของนิสิต นักศึกษาคณาจารย 

นักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงหนวยงานท่ีสนใจ   รูปแบบการจัดงาน  ดังนี้ 

           ๑. การประชุมวิชาการ 

     ๑.๑  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไทยแลนด  ๔.๐  โมเดลพัฒนาชาติสูการการ

พัฒนางานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช  ทองอําไพ  ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ   

    ๑.๒  การนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการ

นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation)  

            ๒. การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ และหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย และการแสดงผลงานและนวัตกรรมจากหนวยวิจัย/ศูนยวิจัย 

            ๓.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และวารสาร (Journal) 

เปดรับบทความจนถึงวันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ซ่ึงขณะนี้มีบทความสมัครเขารวมนําเสนอแลว จํานวน 

๘๒  บทความ    ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   ๕.๗   รายงานการจัดกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

                                ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุม  ใหทราบถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดังนี้ 

                               ๑)  การบรรยายพิเศษ   เรื่อง อยูอยางไรในศตวรรษท่ี ๒๑   วิทยากรบรรยายพิเศษ

โดยนายจตุพล ชมพูนิช (อาจารยเชน)   เม่ือวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐   ณ  หองประชุมวิทยาภิรมย   ๑  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สรุปผลการบรรยาย  ตามเอกสารประกอบการประชุม     
 

                               ๒)  การบรรยายพิเศษ เรื่อง วาทศิลปสูการพัฒนาวิชาชีพ  วิทยากรบรรยายพิเศษ     

โดย  นายฐาวรา  สริิพิพัฒน  (ดร.ปอบ)   เม่ือวันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐   ณ  หองประชุมวิทยาภิรมย   ๑  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สรุปผลการบรรยาย  ตามเอกสารประกอบการประชุม     
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๘   ความกาวหนาโครงการเสนทางสายเกลือทะเล  

                              อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีศูนยศึกษาเกลือทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                            



๑๒ 

 

 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม “โครงการเสนทางสาย

เกลือทะเลภาคกลองตอนลาง ๒” เพ่ือดําเนินการจัดทําเสนทางทองเท่ียวสายเกลือ รวมกันภายในกลุมจังหวัด
เพชรสมุทรคีรี ประกอบดวย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ จึงรายงาน
ความกาวหนาของโครงการฯ  ซ่ึงกิจกรรมแรก คือการศึกษาเสนทางการทองเท่ียวและผูประกอบการการ
ทองเท่ียว โดยไดมีการประชุม  และทํา Workshop ออกแบบเสนทางการทองเท่ียว นําทีมโดย อาจารยมธุรส 
ปราบไพรี   กิจกรรมท่ีสอง การจัดทํา VTR  เพ่ือประชาสัมพันธโครงการดังกลาว จัดทําโดยคณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมท่ีสาม  การจัดทําเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการในหนวยงานภายนอกไดรับทราบ โดย
คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนผูดําเนินการ กิจกรรมตอไป มีการพัฒนาผลิตภัณฑตราสินคาเพ่ือเปนเอกลักษณ
ประจําเสนทางทองเท่ียวสายเกลือ  และจะมีการดําเนินการไปสูการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเกลือศึกษา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                        มติท่ีประชุม   รับทราบ  และนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

                   ๕.๙  แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย  

                            อาจารย ดร.นวรัตน  ประทุมตา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือการวิจัยชุดใหม  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ  วาดวยเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย  พ.ศ.๒๕๕๒   ดังมี

รายชื่อตอไปนี้    

                      ๑. ผศ.ดร.เสนาะ     กลิ่นงาม    อธิการบดี                                  ประธานกรรมการ 

                      ๒. รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง       รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย        รองประธานกรรมการ 

                      ๓. ผศ.ดร.กฤตชน    วงศรัตน    ตัวแทนคณบดี                             กรรมการ 

                      ๔. ผศ.ดร.ปาณิศา    แกวสวัสดิ์  ตัวแทนคณบดี                             กรรมการ 

                      ๕. ผศ.ดร.ศุภณัฐฐ  ทรัพยนาวิน  ตัวแทนกรรมการสภาวิชาการ           กรรมการ   

                      ๖. รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ       ผูทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ 

                      ๗. รศ.ลิขิต   กาญจนาภรณ        ผูทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ 

                      ๘. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม               กรรมการและเลขานุการ 

                      ๙. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

                        มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                  ๕.๑๐  รายงานความกาวหนาผลการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                             ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยสํานักสงเสริมวิชาการฯ รายงานตอท่ีประชุมให

ทราบถึงความกาวหนาของการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และปดรับสมัครในบางสาขา ท่ีมี

จํานวนผูเขาศึกษาไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร ตองมีผูสมัครเขาศึกษาไมนอย

กวา ๑๕ คน สาขาวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมนอยกวา ๒๐ คน คณะและสาขาวิชาสามารถบริหาร



๑๓ 

 

 

จํานวน  ผูเขาศึกษาใหไดตามเกณฑท่ีกําหนดได ท้ังนี้กอนวันท่ี ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (วันแรกของกําหนดการ

ลงทะเบียน ชั้นปท่ี ๑)  โดยยอดรวมของนักศึกษาท่ีชําระคาบํารุงการศึกษาเรียบรอยแลว จํานวน ๒,๐๑๐ คน  

ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   กําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง  จัดในวันท่ี 

๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ 
         

                  ๕.๑๑  รายงานผลการเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

                                อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยตามความรวมมือ มหาวิทยาลัยท่ีกําลังอยู

ในแผนการสรางความรวมมือและองคกรความรวมมือในสาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน ๘ แหง ไดแก  ๑) Aba 

Teachers University (ABTU), Sichuan  ๒ ) Southwest Forestry University (SWFU), Yunnan   ๓ ) Qujing Normal 

University, Yunnan  ๔ )  Yunnan Minzu University ,Yunnan  ๕ )  Guangxi University for Nationalities ( GXUN) 

Nanning  ๖ ) Guangxi University for Foreign Languages (GUFL) ,Nanning  ๗ ) Guangxi College of Education, 

Nanning  ๘) สมาพันธ Guangxi Gui Study Association, Nanning   โดยเดินทางไปเยือน  เม่ือวันท่ี ๒๒ -๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐  ขอเสนอแผนการเรงดวนเพ่ือการขานรับนโยบายการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ มีดังนี ้

                                      ๑)  การแสวงหาหนทางในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาจีน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพ่ือการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตามความรวมมือในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน   

                              ๒) การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการบริการ เพ่ือรองรับ

นักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาต ิ

           ๓) จัดสงบุคลากรผูสอนภาษาไทย เพ่ือการเดินทางไปสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน   

              ๔)  วางแผนจัดตั้งศูนยเรียนรู/พิพิธภัณฑทางวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีสื่อถึงเอกลักษณชุมชน

ทองถ่ินของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเปนขอมูลทางงานวิจัยและการทองเท่ียว 

            ๕)  การจัดต้ังคณะทํางานสนับสนุนงานดานตางประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ในการเชื่อมโยงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศและเสริมสรางสมรรถนะคณะผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสูความเปนสากล 
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                  ๕.๑๑   การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                ผศ.ณรงค   ไกรเนตร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีไดมีการปรับเปลี่ยนระบบการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดให



๑๔ 

 

 

พนักงานท่ีประสงคตรวจสุขภาพประจําป  ตองเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัด

เพชรบุรี   ซ่ึงตางจากขาราชการ และลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย ท่ีเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลพระจอมเกลา

มาอํานวยความสะดวก  โดยสามารถตรวจสุขภาพไดท่ีมหาวิทยาลัยเหมือนเชนท่ีผานมา  ในการนี้ จึงขอความ

อนุเคราะหผูเก่ียวของชวยประสานงานใหพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสุขภาพไดท่ีมหาวิทยาลัย

เชนเดียวกัน 

              นางสถาพร   บุญหม่ัน  รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบเก่ียวกับระบบการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย   เปนไปตามระเบียบการเบิกจายของ

ประกันสังคมท่ีออกมาใหม   ซ่ึงไดมีการพูดคุยขอใหมีการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานท่ีมหาวิทยาลัยแลว  แต

ทางโรงพยาบาลแจงวาไมสามารถดําเนินการใหได 

                                 อาจารยณัทกวี   ศิริรัตน   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุม รับท่ีจะไป

ประสานงานเรื่องการตรวจสอบของพนักงานมหาวิทยาลัย แลวจะแจงผลใหทราบตอไป 
 

             มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบคณะพยาบาลศาสตร  ประสานงานการตรวจสุขภาพ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                            ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   

๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

     -  ใหความเห็นชอบ ปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สูความเปนเลิศ 

(Reprofile) พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔   โดยมหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนปฏิบัติ ระยะ ๕ ป   

    -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน ๙๔ ราย 

                        -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๗  ราย 

     -  ใหความเห็นชอบเตรียมปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ 

หลักสูตร  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ หลักสูตร 

     -  อนุมัติแตงตั้ง อาจารยปรัชญา ปานเกตุ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย  ตั้งแตวันท่ี ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙   

     -  ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

     -  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

     -  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (แทนตําแหนงท่ีวาง)

     -  ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน



๑๕ 

 

 

     -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร

คงเหลือรวม ๘๓๗,๑๖๗,๐๕๘.๔๘ บาท 

     -   รับทราบ แนวทางการนําเสนอมาตรฐานผลการเรียนรูและการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

    -  รับทราบ  ผลการสอบวิชาพ้ืนฐาน ๔ วิชา  

    -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการรับนักศึกษาใหม ประจําป ๒๕๖๐  พรอมท้ังมี

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เก่ียวกับการทําแผนการรับนักศึกษาใหม ท่ีกําหนดจํานวน แผนการรับนักศึกษา ๓,๐๐๐ 

บาท และผูสมัครมาจํานวนนอยกวาแผนท่ีกําหนดไวในหลักการวาจะทําอยางไรใหรับนักศึกษาตามแผนฯ และถา

ไมเปนไปตามแผนการรับฯ  ในอนาคตจะแกปญหาอยางไร 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐น.   

 

        นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

           ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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