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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๑    คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. ผศ.วราภรณ  แกวแยม           (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร   กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            กรรมการ 

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

๑๑. อาจารยชลิดา          ชางแกว           (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร       กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.วิวิศญ สุขแสงอราม      (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๕. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม            (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ             กรรมการ 

๑๗. อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม         ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๑๘. อาจารยตวงสิทธิ์        สนขํา             (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ            กรรมการ 

๑๙. นายอํานาจ              อนันพิทักษ       (แทน) ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                       กรรมการ               

๒๐. นางสมพร   พิริยะสุขถาวร    ผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ             

๒๑. นายสะอาด   เข็มสีดา           ผอ.สํานักงานอธิการบดี         กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๖   คน 

๑. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว  รองอธิการบดี            ไปราชการ 



๒ 

 

 

๒. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร            ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ         ติดราชการ 

๓. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ  

๔. อาจารยจรรยาพร        บญุเหลือ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 

๕. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ           ทรัพยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     ติดราชการ 

๖. ผศ.น.สพ.ดร.มหศิร      ประภาสโนบล    กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     ติดราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน    ๔   คน  
๑. นางสาวสีนวล  ไทยานนท หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๒. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารท่ัวไป 

๓. นางสถาพร  บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

๔. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ         
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
       

                       ๑.๑  การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีความประสงคใหสถาบันอุดมศึกษาทําการทบทวนยุทธศาสตร เนื่องจากบริบทของประเทศ           

ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็ว   ในการนี้  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําโครงการทบทวน

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล   และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป  และระยะ ๑๕ ป                

ระหวางวันท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยไดมีการเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภา

วิชาการ  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ตัวแทนสภา

คณาจารย  เขารวมในการประชุมครั้งนี้ดวยเพ่ือรับทราบขอมูลรวมกัน  

                                   ในสวนการท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยลงไปรวมประชุมกับคณะตาง ๆ  นั้น ขณะนี้ยัง

เหลืออีก ๒ คณะท่ียังไมไดมีการพูดคุย  ไดแกคณะครุศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร  ผลจากการท่ีไดมีการ

พบปะกับบุคลากรของหนวยงาน  ซ่ึงบางคณะไดเปดโอกาสใหพนักงานสายสนับสนุนเขารวมประชุมดวยนั้น                

ถือวาเปนเรื่องท่ีดี  เพราะบุคลากรทุกภาคสวนควรไดรับทราบขอมูลขาวสารรวมกัน 
    

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบสํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการประสานงาน  ในสวน

แผนการดําเนินการและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  มอบหมาย อาจารย ดร.ทัดทอง  

พราหมณี ผูชวยอธิการบดี  ดําเนินการ 



๓ 

 

 
 

                      ๑.๒   การปองกันอัคคีภัย 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  นายกสภามหาวิทยาลัยมีความหวงใย เรื่อง

การปองกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากสายไฟฟาตามอาคารตาง ๆ มีอายุการใชงานนานมากแลว                 

และควรมีการตรวจสอบถังดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  ดังนั้น จึงควรตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีมีความชํานาญและมีอุปกรณการตรวจสอบ เขามา

ดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
              

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูมีหนาท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
 

                      ๑.๓   การปรับปรุงอาคารสถานท่ีคณะครุศาสตร 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  เนื่องจากอาคารคณะครุศาสตรสรางมาเปน

เวลานาน  ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีสภาพการใชสอยภายในอาคารคณะครุศาสตรใหม  เนื่องจากเปน

หนวยพัฒนาครู  จึงควรจัดสถานท่ีใหไดมาตรฐาน สวยงามดึงดูดใจ  และพรอมอํานวยความสะดวกเรื่องตาง ๆ   
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ สํานักงานอธิการบดี และคณะครุศาสตร ดําเนินการ 
 

                      ๑.๔   การสงผลการเรยีนของนักศึกษา    

                                    ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการเขาตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

ระดับสาขาวิชา อาจารยสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของไมสงเกรดนักศึกษา  ทําใหผลการประเมินไมผาน ดังนั้น จึงขอใหทุก

คณะกําชับ พรอมท้ังเรงรัดใหอาจารยสงเกรดภายในเวลาท่ีกําหนด   
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันอังคาร ท่ี  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา ๓–๑๗) 

                    มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

-  ไมมี    - 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                      ๔.๑  (ราง) โครงสรางศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ 

                                      รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ผูบริหารศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  นําเสนอตอท่ี

ประชุมเสนอ (ราง) โครงสรางศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพเพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอัตรากําลัง  เนื่องจาก

โครงสรางศูนยสงเสริมกีฬาฯ  ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของงานกิจกรรม สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงาน

อธิการบดีโดยมีการบริหารงานภายในศูนยสงเสริมกีฬาฯ ประกอบดวย งานบริหารท่ัวไป  งานบริหารสนามกีฬา  

งานสงเสริมสุขภาพ  งานทรัพยสินและรายได ขณะนี้มีผูดูแลเพียง ๑ คน  ซ่ึงสภาพปจจุบันศูนยสงเสริมกีฬาฯ มี

ภาระงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีอาคารสถานท่ีและสนามท่ีตองดูแลความเรียบรอยเพ่ิมมากข้ึน เชน สนามฟุตบอล

พรอมไฟสองสวาง  ลูวิ่งมาตรฐาน สระวายน้ําแบบมีหนังคา  ยิมเนเซียม ๑  (วอลเลยบอล บาสเกตบอล เซปก

ตะกรอ) ยิมเนเซียม ๒ (แบดมินตัน)  ยิมเนเซียม ๓ (ฟุตซอล)  หองออกกําลังกาย  ลานเอนกประสงค 

(บาสเกตบอล ฟุตซอล ๒ ตะกรอลอดหวง เซปกตะกรอ)  สนามเทนนิส   
 

                                ดังนั้น  จึงเห็นควรใหจัดเจาหนาท่ีเพ่ิม  โดยในเบื้องตนเห็นควรใชวิธีการปรับยาย

บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสมเขามาทําหนาท่ี  หากยังไมเพียงพอใหพิจารณารับสมัครคนเพ่ิม  

โดยไดจัดทํา  (ราง) โครงสรางศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  และภาระงานของศูนยสงเสริมกีฬาฯ (รายละเอียด

ตามเอกสาร  หนา   -    )   เพ่ือประกอบการพิจารณา   
 

                               แผนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ (ราง) โครงสรางศูนยสงเสริม

กีฬาและสุขภาพ 

                                  รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ผูบริหารศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  แจงวาตามท่ี

มหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนากีฬา  ซ่ึงคณะกรรมการไดมีการประชุม

จัดทําแผนพัฒนากีฬา  ปการศึกษา ๒๕๖๐  (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑)  ประกอบดวย ๔ 

ยุทธศาสตร ไดแก 

๑. การกีฬาเพ่ือสุขภาพ โดยมีมาตรการดังนี้ สรางเสริมใหเกิดความตระหนักดานการ

ออกกําลังกายและการกีฬา  พัฒนาสถานท่ีและจัดหาอุปกรณการออกกําลังกาย  พัฒนาดานวิทยาศาสตรการ

กีฬาเพ่ือพรอมใหบริการ  

๒ . การกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  โดยมีมาตรการดังนี้  เฟนหาและสรางโอกาสผู มี

ความสามารถดานกีฬา  พัฒนานักกีฬาใหมีความสามารถดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  สรางโรงเรียนเครือขาย

ความรวมมือดานกีฬา  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

๓.  การกีฬาเพ่ือมวลชน โดยมีมาตรการ ดังนี้ สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

ในการจัดการแขงขันกีฬา  สนับสนุนการบริการดานกีฬาและการออกกําลังกายแกหนวยงานภายนอก 



๕ 

 

 

๔ . การพัฒนาดานการบริหาร  โดยมีมาตรการ ดังนี้   พัฒนาประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลดานการบริหาร โดยเนนการปฏิบัติงานเชิงรุก  ทบทวบระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  การจัดทํา

ฐานขอมูลเพ่ือประโยชนในการเรียนรูและการบริหาร  การจัดทําโครงสรางของศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  

การกํากับ ติดตามและการประเมินผล 

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

    -  ขอใหจัดกิจกรรมการออกกําลังกายภายในหองทํางาน เพ่ือใหบุคลากรไดออกกําลังกาย

เปนการผอนคลายไดบาง 

            -  การบริหารงานของศูนยของศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ  ควรใชเปนลักษณะแบงเปน

ชมรม มีคณะกรรมการดําเนินงานแตละชมรมเพ่ือรวมกันบริหารจัดการ 

   -   การบริหารจัดการศูนยสงเสริมกีฬาและสุขภาพ ควรเปนหนวยงานอิสระ สามารถบริหาร

จัดการโดยใชเงินรายไดของตนเองเพ่ือความคลองตัวและเหมาะสมและควรรวมงานบริหารท่ัวไปกับงานทรัพยสิน

และรายไดเขาดวยกัน 

    -   เพ่ิมงานดานการประชาสัมพันธและการสื่อสาร 
 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ  มอบสํานักงานอธิการบดี นําเขาพิจารณาในการ

ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๖-๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

                      ๔.๒  (ราง) แผนรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑  

                                    อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ถึงแผนรับนักศึกษาใหม ป ๒๕๖๑  ตั้งเปาหมายไว  จํานวน  ๓,๑๕๕  คน ดังนี้ 
 

คณะครุศาสตร                     ๑๒๐  คน               คณะมนุษยศาสตร ฯ            ๑,๐๔๐   คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ฯ           ๒๓๐  คน               คณะวิทยาศาสตร  ฯ                   ๓๕๕  คน 

คณะวิทยาการจัดการ              ๗๕๐  คน               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            ๒๑๐  คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร         ๒๒๐  คน      คณะพยาบาลศาสตร                  ๒๕๐  คน  

 

 

                    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

      - ใหพิจารณาแนวทางการดําเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   เนื่องจากนักศึกษาสมัครเขาเรียนนอยจนไมสามารถเปดการ

เรียนการสอนได 



๖ 

 

 

      -  คณะวิทยาการจัดการ  ขอปรับลดแผนรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทาง

ธุรกิจ  จาก ๑๐๐ คน  เหลือ ๕๐  คน 

      -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ขอปรับคุณสมบัติผูสมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร ม.๖ (วิทย–คณิต)  ม.๖ (ศิลป–คํานวณ) 

      -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอปรับคุณสมบัติผูสมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร เปน ม.๖ 

หรือเทียบเทา ท่ีมีผลคะแนนไมต่ํากวา ๒.๒๕  

    -  คณะพยาบาลศาสตร  เสนอขอเปดศูนยบริการทันตกรรม ในป ๒๕๖๑ 
 

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ  ใหทุกคณะคํานึงถึงความสําคัญและปรับกระบวนกล

ยุทธเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหไดมากยิ่งข้ึนโดยใชวิธีรุก ไมใชวิธีถอย  เพ่ือจะใหไดตามเปาหมาย ในสวนคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหสรุปแนวทางการดําเนินงานของสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสวาจะไปในทิศทางใดแลวนําแจงคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบ 

                        ๕.๑  กิจกรรมโครงการพลังเยาวชนไทยในนอรเวยเยือนแผนดินแม 
                    อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไทยท่ีเกิดจากแม

ชาวไทยในประเทศนอรเวยเยือนแผนดินแม  ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ และ Food and Tourism Cluster  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดกําหนด

กิจกรรมตาง ๆ  ไวเสร็จเรียบรอยแลว   โดยจะมีการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี 

ถํ้าเขาหลวง  ศูนยเรียนรูขนมไทยอาลัวครูปรานี  เสนทางทองเท่ียวสายเกลือ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิธีชุมชนน้ําตาลโตนดถํ้ารงค  รวมกิจกรรม  ณ  โรงเรียน    

ปาเด็งวิทยา (รายละเอียดตามกําหนดการเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                 มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                         ๕.๒   กรอบแนวทางการแตงกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา 

                    อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีได

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุม ครั้งท่ี                           

๓/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   ท่ีประชุมไดมีมติ  กําหนดกรอบแนวทางมาตรการการแตงกาย

นักศึกษาชุดนักศึกษาถูกระเบียบ สรุปไดดังนี้ 

                         ๑. ในกรณีท่ีบางคณะท่ีมีการเรียนภาคปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอ ๗ แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  “การแตงกายของ



๗ 

 

 

นักศึกษาในการเรียนภาคปฏิบัติและการฝกภาคสนามท่ีมีกําหนดรูปแบบเปนการเฉพาะ ใหจัดทําเปนประกาศ 

ท้ังนี้ตองไดรับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย” ประเด็นดังกลาว ท่ีประชุมไดมีมติ ใหแตละคณะทบทวนรูปแบบ

การแตงกายในการเรียนภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม สวนกองพัฒนานักศึกษาใหทบทวนความเหมาะสมของชุดพิธี

การ ท่ีกําหนดใหกางเกงหรือกระโปรงสีตองกรมทา 

                          ๒. ไดมอบกองพัฒนานักศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบเก่ียวกับการ

แตงกายของนักศึกษา 

                        ๓. การกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน 

                  ๓.๑ ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 

                  ๓.๒ อาจารยผูสอนแตงกายสุภาพเปนตัวอยางแกนักศึกษา 

                            ๓.๓ หนวยงานคณะตองมีการสรางความเขาใจและกําหนดมาตรการใหทุกคน             

ทุกสาขาของคณะรวมดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  

                            ๓.๔ จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกการใหความสําคัญกับเครื่องแบบนักศึกษา                 

และศรัทธาในเข็มตราพระราชลัญจกรของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 

                  ๓.๕ กวดขันโดยอาจารยผูสอน หนวยงานตางๆ ท่ีใหบริการนักศึกษา และคณะ

ผูนํานักศึกษาใหเปนแบบอยางท่ีดี 

                  ๓.๖ การลงโทษหากนักศึกษาแตงกายผิดระเบียบ ใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอ ๕.๑.๑ “ฝาฝน คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย”  ขอ ๕.๑๓  “แตงกายผิดระเบียบมหาวิทยาลัย”  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  เรื่องการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา  และขอ ๒.๑.๑ “แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ   

ขอ ๒.๑.๒ ฝาฝนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย” โดยการตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๑๐ คะแนน หากถูก

ตัด ๕  ครั้งโดยไมมีการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมใหทําทัณฑบนและเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบ 

                   ๓.๗  การประเมินผล  ใหดูจากผลสะทอนกลับ ของอาจารย บุคลากร นักศึกษา

ดวยกัน และบุคคลภายนอก 

                                      คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                                        -   ใหอาจารยผูสอนกวดขันและกําชับเรื่องการแตงกายของนักศึกษาในทุกชั้นป           

ใหถูกตองตามระเบียบ  

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบทุกคณะกํากับดูแลการแตงกายของนักศึกษาอยาง

ใกลชิด 

        ๕.๓   กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีได

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  



๘ 

 

 

เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  TO BE NUMBER  ONEหนวยงานคณะและกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํา

กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

วันท่ี  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐            -  พิธีเปดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 

       -  กิจกรรมนองใหมนอมจิตบูชาดารารัตนถวายองคปยฉัตรภูมิพล 

       (ประดิษฐดอกไมจันทน) 

วันท่ี  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐            -  การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

       -  กิจกรรมผูกมิตรจิตสัมพันธ...แนะนําผูนํานักศึกษา 

                             -  บรรยายการสรางภูมิคุมกันภัยจากสารเสพติด ยุค ๔ G  

                                     -  บริการรับชําระคาเสื้อกีฬาคณะ  “ดอนขังใหญเกมส” 

วันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐            -  กิจกรรมกาวเดิน..เพลินความรู..PBRUม่ันในความดี  

       (กิจกรรมฐาน walk rally) 

วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐          -  บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม 

       -  การเสริมสรางทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

                           -  พิธีมอบเหรียญเข็มตราพระราชลัญกร 

วันท่ี  ๒๔ -  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   -  กิจกรรมของหนวยงานคณะ     
  

                                         มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

                  ๕.๔   การประดิษฐดอกไมจันทนเพ่ือนอมสงเสด็จในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง                

พระบรมศพ 

              อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีกอง

พัฒนานักศึกษา ไดเริ่มจุดประกายและเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมเปน                 

จิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทน เพ่ือใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จนถึงปจจุบัน ขณะนี้ไดจํานวน

ดอกไมจันทนท่ีประดิษฐเสร็จเรียบรอยแลว  ๔,๐๐๐ ดอก  และขณะนี้ไดจัดหาอุปกรณจัดทําดอกไมจันทน           

เพ่ิมมากข้ึน  โดยใชเปลือกขาวโพด จํานวน ๕๐,๐๐๐  ดอก  ซ่ึงจะใหนักศึกษาจัดทํา ในวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๐  ซ่ึงเปนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    ในการนี้  จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานสงบุคลากรรวมเปน

ตนแบบในการฝกหัดการทําดอกไมจันทนแกนักศึกษาดวย  หลังจากนั้นจะขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน            

ทําดอกไมจันทนจนครบ จํานวน ๙๙,๙๙๙  ดอก  เพ่ือสงมอบใหกับจังหวัดเพชรบุรี ภายในเดือนกันยายน 

๒๕๖๐  

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

             ๕.๕  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 



๙ 

 

 

             อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบกิจกรรมตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 

เพ่ือถายทอดหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษาได รวมถึงการขอความรวมมือจากคณาจารยทุกทานรวมกิจกรรม นั้น 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอแจงปฏิทินกิจกรรมตางๆ ประจําเดือนกรกฎาคม  ดังนี้ 

              วันท่ี  ๔  กรกฏาคม   ๒๕๖๐     -  ฉลองเทียนพรรษา                                                   

              วันท่ี  ๕ กรกฎาคม   ๒๕๖๐      -  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา            

              วันท่ี  ๗ กรกฏาคม   ๒๕๖๐       -  ถวายเทียนวัดหลวง                                                           

              วันท่ี ๑๒–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  -  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา     

              -   ยืนยันความถูกตองของการบันทึกกรอบวงเงินกู                                                

                                        -  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืมเงิน กยศ. ๑/๒๕๖๐                        

วันท่ี ๑๗-๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๐   -  นักศึกษา กยศ.-กรอ. บันทึกเลาเรียนในระบบ e-Studloan 

วันท่ี  ๑๙-๒๗  กรกฎคม  ๒๕๖๐   -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                                    

วันท่ี  ๒๐-๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐   - บันทึกขอมูลจํานวนเงินคาเลาเรียน/คาครองชีพ ภาคเรียนท่ี  

                                           ๑/๒๕๖๐ และจัดสงแบบยืนยันจํานวนเงินกูใหกับนักศึกษา              

วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐                 -  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ                                                      

                                              ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

                วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๖๐  - ผูกูยืมเงิน กยศ./กรอ.ลงลายมือชื่อยืนยันจํานวนเงินกู               

                                                                     และสงหลักฐานการลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 

 

                      มติท่ีประชุม  รับทราบ ขอใหคณะเพ่ิมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการท่ี ๑๐  และให

มีการแกปญหานักศึกษาตั้งครรภกอนวัยอันสมควร และปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร 
 

                        ๕.๖  ตนแบบระบบสารสนเทศ   เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

                                     ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดมีการจัดสรางระบบสารสนเทศดวยความสามารถของ

นักศึกษา และคณาจารยของคณะ  ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีไดจัดทําไวแลวนั้น  มีหลากหลายประเภท   สวนหนึ่ง

นั้นสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  เพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยได   และใชสําหรับผูท่ี

สนใจนําไปตอยอดได  แบงไดเปน   ๑๒ กลุมเรื่อง  ดังนี้   ๑) ระบบ e-Commerce  ขายสินคาออนไลน                   

๒) ระบบซ้ือ-ขายสินคา (POS)  ๓) ระบบประมูลสินคาออนไลน  ๔) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ๕)ระบบ

รับ-จาย  ๖) ระบบผูเชี่ยวชาญ  ๗) ระบบฐานขอมูล   ๘) ระบบใหบริการ  (Service on Demand)  ๙) 

เทคโนโลยีเออาร (Augmented Reality)  ๑๐) เกมหรือแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู  ๑๑)  แอปพลิเคชั่นบน



๑๐ 

 

 

สมารทโฟน ๑๒) ความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา   -    

หนา)        

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๗   ผลการสอบทานการเบิกจายงบประมาณรายจาย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒ (เดือน

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

                                 นางสถาพร  บุญหม่ัน  รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ดวยกระทรวงศึกษาธิการ  ไดสงสําเนารายงานผลการสอบทานการเบิกจายงบประมาณรายจาย ณ สิ้น

ไตรมาสท่ี ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)  ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มาเพ่ือทราบและ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ   ในการนี้  งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงขอรายงานผล                 

ใหทราบ  ดังนี้ 

                               กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไดสอบทานการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยในสังกัดจํานวน ๕๘ แหง ตามขอมูล

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐    

และขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 
 

              ผลการสอบทาน 
 

              ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยในสังกัดไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔๓,๐๑๑.๐๔ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๑๘,๗๙๖.๘๓ 

ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๓.๗๐ ซ่ึงผลการเบิกจายตํ่ากวาเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด คิดเปนรอยละ 

๘.๓๐ แยกเปน 

 

 

 

 

                สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผลการเบิกจาย  ดังนี้ 

 

ประเภทงบประมาณ ไดรับการจัดสรร 

(ลานบาท) 

เบิกจายแลว 

(ลานบาท) 

ผลการเบิกจาย 

 



๑๑ 

 

 

งบประมาณรายจายประจํา 

เปาหมายรอยละ ๕๕ 

๓๒๘.๘๑ ๑๕๙.๖๖ 

คิดเปนรอยละ ๔๘.๕๖ 

ต่ํากวาเปาหมาย 

คิดเปนรอยละ ๖.๔๔ 

งบประมาณรายจายลงทุน 

เปาหมายรอยละ ๔๑ 

๒๘๕.๖๖ ๑๔๙.๒๕ 

คิดเปนรอยละ ๕๒.๒๕ 

สูงกวาเปาหมาย 

งบประมาณรายจายภาพรวม 

เปาหมายรอยละ ๕๒ 

๖๑๔.๔๖ ๓๐๘.๙๑ 

คิดเปนรอยละ ๕๐.๒๗ 

ต่ํากวาเปาหมาย 

คิดเปนรอยละ ๑.๗๓ 

 

            ปญหา อุปสรรค 

        ๑. หนวยงานสวนใหญมีการกําหนดแผนการใชจายเงินงบประมาณอยูในชวงไตรมาสท่ี ๓ 

และไตรมาสท่ี ๔ ซ่ึงเปนรายการท่ีมีวงเงินสูงและตองเบิกจายเปนรายเดือน เชน โครงการเก่ียวกับทุนการศึกษา

ของ สกอ. คาใชจายการเรียนการสอน คาใชจายเก่ียวกับโครงการฝกอบรม และคาตอบแทนอาจารยพิเศษของ

มหาวิทยาลัยฯลฯ 

         ๒. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรต่ํากวาราคากลางของทองตลาด จึงทําใหบางรายการตอง

ปรับปรุงรายละเอียดแบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ และบางรายการผูรับจางไมสามารถ

ดําเนินการไดตามท่ีตกลงไวในสัญญา เปนตน 

        ๓. หนวยงานตองดําเนินการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนใหแลวเสร็จกอน จึงจะ

ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณในปปจจุบันได 

           ขอเสนอแนะ 

      ๑. การเสนอขอตั้งงบประมาณของหนวยงานควรพิจารณาความพรอมของโครงการ/แบบรูป

รายการ การประมาณราคากลาง และสถานท่ี เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

(ตามคูมือปฏิบัติ เรื่องการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงบประมาณ) 

       ๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือใหการ

ดําเนินงานโครงการเกิดความตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลา                            

ท่ีกําหนด 

       ๓. ขอใหทุกหนวยงานกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแตละไตร

มาส เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย



๑๒ 

 

 

การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และควรเรงรัดการ

เบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการเบิกจายเงินโดยเร็ว               

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

                    ๕.๘   คะแนนการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                 นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

สาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   แจงคะแนนการประเมินโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Integrity 

and Transparency Assessment - ITA ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดคะแนน ๗๔.๕๓  ซ่ึงถือวาอยู

ในเกณฑท่ีสูง  สวนจุดออนท่ีไดคาคะแนนนอย ไดแก ประเด็นการมีสวนและการรับรูของบุคลากรในองคกร  

ประเด็นขาดองคกรท่ีตรวจสอบการตอตานการทุจริตอยางเปนทางการ   คุณธรรมในการทํางานของหนวยงาน 

ในสวนผลการประเมินป ๒๕๖๐  คาดวาจะไดคะแนนท่ีสูงข้ึน  ดังนั้น จึงขอใหบุคลากรจากทุกหนวยงานใหความ

รวมมือกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในทุกดาน 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

    ๕.๙   รายงานผลจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                                 อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบถึง จํานวนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๐  ขณะนี้มีจํานวน 

๒,๑๕๓ คน  จากแผนท่ีตั้งเปาหมายไว   ๓,๑๕๕ คน  

              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการรับนักศึกษาและการรายงานตัว นั้น 

ทุกหนวยงานควรใหการตอนรับ  พรอมท้ังใหคําแนะนําท่ีประทับใจ และอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ แก

นักศึกษาและผูปกครอง เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๑๐   การบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                                  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงกิจกรรมการใหบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๓  โครงการ 

ดังนี้  

๑) โครงการพจนานุกรมภาษากะเหรี่ยง  โดย ผศ.ดร.สริตา  บวัเขียว 

๒) โครงการฟนฟูและสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนหนองหญาปลอง โดยอาจารย 



๑๓ 

 

 

ณัฐกานต  ผาจันทร  และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 

                               ๓) โครงการผลิตภัณฑจากผาทอทองถ่ินของชุมชนหนองหญาปลอง โดยอาจารย           

ภัทรา อัตตวิริยะสกุล  และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ควรมีการ

ออกแบบผลิตภัณฑถวยชามเพ่ือเปนเอกลักษณและเปนรูปธรรมท่ีจับตองได  หรือจัดทําของท่ีระลึกมอบให

วิทยากร   ในสวนนิทรรศการชางเมืองเพชร ท่ีจัดแสดงไว ณ ชั้น ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตรฯ นั้น ควรจัดใหมี

คุณคา สรางความประทับใจเกิดความเลื่อมใสแกผูพบเห็น 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๑๑   ความคืบหนาการขับเคลื่อนเว็บไซตเพ่ือการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ 

                                     อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ขณะนี้คะแนนการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีลําดับท่ีดีข้ึน เนื่องจากไดมีการ

ปรับปรุงขอมูลขาวสารตาง ๆ ลงในเว็บไซตมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน  ดังนั้น จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานรวม

ลงขอมูลขาวสารในเว็บไซต เพ่ือเพ่ิมคะแนนการจัดอันดับ 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                              ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  เม่ือ

วันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

           -  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

                     -  รับทราบ รายงานผลการสอบวิชาพ้ืนฐาน (วิชาภาษาอังกฤษ) ปการศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๙  

           -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน ๑๓๑  ราย 

                               -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๕  ราย 

            -  ใหความเห็นชอบ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครู ปการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน ๑๕๐  คน 

           -  ใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



๑๔ 

 

 

           -  แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผูดํารงตําแหนง

บริหารท่ีมิใชขาราชการ กรณีตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

           -  อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

           -  รับทราบ รายงานการเงิน ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซ่ึงมีเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร คงเหลือรวม ๘๑๖,๗๑๒,๓๙๗.๑๓ บาท 

         -  รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ 

         -  รับทราบ  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการผลิตครู 

         -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

        -  รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป ๒๕๕๙ 
   

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๐น.   

 

        นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

           ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
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