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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                               ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๕    คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน             รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี    กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. ผศ.วราภรณ  แกวแยม           (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร   กรรมการ 

๘. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            กรรมการ 

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

๑๐. อาจารยจุฑามาศ      ทะแกวพันธุ       (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร       กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.กฤษตชน       วงศรัตน           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๓. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๔. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

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

๑๖. อาจารยทนงค          จนัทะมาตย       (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ             กรรมการ 

๑๗. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.อัจฉรีย    ภมุวรรณ          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต   กรรมการ   

๑๙. ผศ.ณรงค             ไกรเนตร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ            กรรมการ 

๒๐. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๑. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ          ทรัพยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๒. ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร     ประภาสโนบล   กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     กรรมการ 

๒๓. นางนับวรรณ            เอมนุกูลกิจ        ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                                 กรรมการ               

๒๔. นางสมพร   พิริยะสุขถาวร     ผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ             



๒ 

 

 

๒๕. นายสะอาด   เข็มสีดา            ผอ.สํานักงานอธิการบดี         กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๔   คน 

๑. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว  รองอธิการบดี            ไปราชการ 

๒. รศ.กาญจนา  บุญสง  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี           ไปราชการ 

๓. อาจารยจรรยาพร        บญุเหลือ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 

๔. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี                      ติดราชการ 
 

 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน    ๙   คน  
๑. อาจารยวัชระ  เย็นเปรม ผูอํานวยการศูนยภาษา  

๒. อาจารยเมธาวิน         สาระยาน          คณะวิทยาการจัดการ 

๓. นางสาวสีนวล  ไทยานนท หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๔. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๕. นางสถาพร  บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

๖. นายนเรนทร  อมรจุติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๗. นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา 

๘. นางสาวเฉลย  ทองคํา              นักวิชาการศึกษา 

๙. นายโสภณ  นิ่มวาส              นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
       

                     ๑.๑  ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเีพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตาม        

พระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๖๕๙) 

                             นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.

๒๔๖๐-๒๖๕๙)  ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธ  ไดแก  

ยุทธศาสตร ท่ี ๑         การพัฒนาทองถิ่น  ดานเศรษฐกิจ   ดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร ท่ี ๒         การผลิตและพัฒนาครู  การผลิตครูระบบปด/เปด  การพัฒนาศักยภาพครู  

                             สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓         การยกระดับคุณภาพการศึกษา   ยกระดับเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   



๓ 

 

 

                             พัฒนาอาจารย  คุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร ท่ี ๔         การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   แบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ิน   

                             ระบบฐานขอมูล  การใชทรัพยากรรวมกัน  พัฒนาเครือขาย  จัดระบบงานสูความ 

                             เปนเลิศและเสริมสรางธรรมภิบาล 
                                

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี                      

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย  ในสวนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและพัฒนาครู         

จะมีองคมนตรี รวมลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดังนั้น                     

จึงขอใหผูบริหารทุกทาน ศึกษาในรายละเอียดประเด็นตาง ๆ ในเอกสารยุทธศาสตรใหม ระยะ ๒๐ ป 
 

                            คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

-    มหาวิทยาลัย ควรลงไปเก็บขอมูลของโรงเรียนในพ้ืนท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ                                                                     

เพ่ือจะไดทราบปญหา  พรอมทําการพัฒนาใหถูกตองเหมาะสมตอไป 

- ควรมีการ มอบหมายความรับผิดชอบ  ในแตละยุทธศาสตรใหชัดเจน ดังนี้                 

ยุทธศาสตร ท่ี ๑   มอบ  รศ.กาญจนา  บุญสง  กํากับดูแลรวมกับสถาบันวิจัย /คณะ  

ยุทธศาสตร ท่ี ๒   มอบ  คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรฯ 

                                      ยุทธศาสตร ท่ี ๓   มอบ  สํานักสงเสริมวิชาการฯ /คณะ    
ยุทธศาสตร ท่ี ๔   มอบ   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รวมกับ สํานักงานอธิการบดี 

                               คณะท้ัง ๘ 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ  ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอแนะ  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันอังคาร ท่ี  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา ๓–๑๗) 

                    มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข  
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ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

                        ๓.๑   การพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต 

                                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย เนนย้ํา

เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต ดังนั้น จึงขอใหทุกคณะกําหนดแนวทาง พรอมท้ังปฏิบัติอยางจริงจัง 

เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีด ี

       คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                                                    -   คณะวิทยาการจัดการ จะมีการกําหนดชุดนักศึกษาท่ีเปนเอกลักษณของคณะ โดย

จะสวมสูท ผูกเนคไท ในทุกวันจันทรของสัปดาห 

    -   การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหไดผล ตองไดรับความรวมมือจากอาจารย

ผูสอน  อาจารยท่ีปรึกษา  และสวนกลาง รวมกันปฏิบัติอยางจริงจัง 

    -   คณะควรออกประกาศ/แนวปฏิบัติเรื่องการแตงกายของนักศึกษาใหเหมาะสม 
 

                  มติท่ีประชุม  มอบทุกคณะกํากับดูแล  และเอาจริงเอาจังเรื่องการแตงกายของ

นักศึกษา  โดยอาจออกเปนประกาศของคณะได   พรอมท้ังกําชัยเรื่องการแตงกายของอาจารยผูสอนใหเปน

แบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาดวย  และควรเนนย้ําเรื่องการแตงกายในการประชุมบุคลากรของคณะทุกครั้ง 

       ๓.๒   ระบบการดําเนินงานพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ ป ๒๕๖๐ 

                    อาจารยวัชระ  เย็นเปรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยศูนยภาษา ไดทําการ

ทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา  เม่ือวันท่ี ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  จํานวน ๒,๐๐๐ คน  มีนักศึกษาสอบผาน 

จํานวน  ๙๕ คน  ซ่ึงนักศึกษาท่ีสอบผาน จะไดไปเรียนวิชา GE  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ในวันพุธบาย    

ในสวนของนักศึกษาท่ีสอบไมผานนั้น  ศูนยภาษา ไดจัดคอรสฟนฟูภาษาอังกฤษเบื้องตน  ไดประสานงานกับ

สํานักสงเสริมวิชาการ ในการจัดเวลาการสอน  พรอมจัดอาจารยผูสอนใหเรียบรอยแลว  โดยจะใชแบบเรียนจาก

ภายนอกท่ีไดมีการรับรองคุณภาพแลว  และสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ในเว็บไซตท่ีกําหนดไวใน

แบบเรียนดังกลาว   ในการนี้ ไดมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษามาซ้ือหนังสือไดท่ีศูนยภาษา  ในราคาเลมละ 

๑๕๕ บาท   ตั้งแตวันท่ี ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เปนตนไป   และศูนยภาษาจะไดมีการเชิญอาจารยผูสอน

ภาษาอังกฤษ มาประชุมทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวทางการวัดผลในรายวิชาท่ีสอน 

        อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  กรรมการสภาจากคณาจารย แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา สาเหตุของการท่ีนักศึกษาสอบ Exit Exam ไมผาน สวนหนึ่งมาจากการจัดสอบ ท้ัง ๔ วิชาพรอมกัน

ทําใหนักศึกษาสับสน  และขณะนี้ไดมีการจัดทําคลิปวิดีโอติวขอสอบ Exit Exam  พรอมท้ังอธิบายรายละเอียด

เก่ียวกับสอบไวเรียบรอยแลว  นักศึกษาสามารถเขาดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 



๕ 

 

 

       ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนของการจัดใหนักศึกษาท่ีสอบผาน 

จํานวน ๙๕ คน เรียนในบายวันพุธ  ขอใหพิจารณาถึงความเหมาะสม  เนื่องจากบายวันพุธเปนชวงกิจกรรมของ

นักศึกษา 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบศูนยภาษาดําเนินการ   และใหสํานักวิทยบริการฯ 

จัดซ้ือหนังสือไวบริการใหกับนักศึกษา    สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดระบบการสอบ  Exit Exam ใหม  

     ๓.๓   การประดิษฐดอกไมจันทน    

                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอทราบความกาวหนาการจัดประดิษฐ

ดอกไมจันทนของแตละหนวยงาน  ตามท่ีมหาวิทยาลัยตั้งเปาหมาย จะจัดทําดอกไมจันทนใหได จํานวน 

๙๙,๙๙๙ ดอก   เพ่ือใชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช  ขณะนี้จากสรุปยอดรวม ขอมูล ณ วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  มีจํานวน ๒๒,๕๐๔  ดอก  และ

เหลือเวลาเพียงเดือนเศษ   ดังนั้น จึงขอใหทุกหนวยงานเรงรีบประดิษฐดอกไมจันทน   โดยจะใชวิธีกําหนดวันจิต

อาสาเพ่ือรวมกันจัดการประดิษฐดอกไมจันทนพรอมกัน  หรือจัดแบใหสาขาวิชาไปจัดทําตามจํานวนท่ีมอบหมาย

ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

                               มติท่ีประชุม    มอบทุกหนวยงานเรงรัดประดิษฐดอกไมจันทน ใหแลวเสร็จ  ครบ

ตามจํานวน   โดยใหกองพัฒนานักศึกษาติดตาม   และใหถือวากิจกรรมครั้งนี้ เปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่ง                 

เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสกนิกร ท่ีมีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                    ๔.๑     บันทึกขอตกลงโครงการผลติไฟฟาจากพลังงานทดแทน 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีนโยบายการจัดการดานพลังงานของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนคุมคา

คุมทุน กอใหเกิดการประหยัดและการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงบริษัท อัลทิเมท พาวเวอร โฮลดิ้ง มีความประสงค

รวมดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยติดตั้งระบบเซลลไฟฟาแสงอาทิตย  ซ่ึงจะทําการติดตั้ง

บนอาคารและจายไฟฟาเขาสูอาคาร  โดยบริษัทจะเปนผูรับชอบคาใชจายในการติดตั้ง  และบํารุงรักษาระบบ

เซลลไฟฟาแสงอาทิตย และเครื่องมือวัดพารามิเตอรตาง ๆ เปนเวลาอยางนอย ๒๐ ป 
 

                          ในการนี้   จึงขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมกันพิจารณา  และให

ความคิดเห็น  บันทึกขอตกลง  โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓๓   

- ๓๕)    สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

                                     ขอ ๒.๓  การผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือจายเขาสูระบบไฟฟาของ “มหาวิทยาลัย”                  

ใชทดแทนภายใน โดย “มหาวิทยาลัย” เปนผูชําระคากระแสไฟฟาในสวนท่ีไดรับจากระบบโซลาเซลลท่ีติดตั้ง

ใหแก “บริษัท”   ในอัตราตามประกาศอัตราคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดเก็บตอมหาวิทยาลัย ณ รอบ
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เดือนทําบันทึกขอตกลงโดยมีสวนลดไมนอยกวาอัตรา รอยละ ๑๐ ในปท่ี ๑ ถึง ๑๐ และสวนลดไมนอยกวารอย

ละ ๑๕ ในปท่ีเหลือท้ังหมด 

   กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาค มีการปรับข้ึนหรือลดโครงสรางอัตราคาไฟฟาจากเดิม  

“บริษัท” ตองปรับข้ึนหรือลดตามสัดสวน  

   ขอ  ๘  การยกเลิกบันทึกขอตกลง 

                                   บันทึกขอตกลงฉบับนี้  หากมีขอความใดท่ีฝายหนึ่งฝายใดตามบันทึกฉบับนี้ ไม

สามารถปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบทางราชการได ขอตกลงนี้เปนอันยกเลิก และไมสามารถนํามาเปนเหตุแหง

การฟองคดีกับฝายหนึ่งฝายใดได 
 

      คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้                                      

                -   เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสวนราชการ จําเปนตองใชกระแสไฟฟาจาก

การไฟฟา ซ่ึงเปนไปตามระเบียบทางราชการ  ดังนั้น การซ้ือกระแสไฟฟาจากบริษัทอาจขัดกับระเบียบของ

ราชการและเปนปญหาในการเบิกจายเงินกับกรมบัญชีกลาง 

                           -     ในสวนของการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารนั้น   อาจเกิดปญหา 

หรือไมอยางไร  เนื่องจากอาคารภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนอาคารเกา  เกรงจะเกิดปญหากับโครงสราง                           

ของตัวอาคาร และภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศนในสวยงาม   

                           -   ระยะเวลาของสัญญา ๒๐ ป  เปนเวลายาวนานเกินไป  อาจเปนปญหาตอการบริหาร

จัดการของผูบริหารชุดตอไป  เนื่องจากยังไมมีการพิจารณาผลไดผลเสีย  ความคุมคา และผลประโยชนของ

โครงการดังกลาวท่ีมหาวิทยาลัยไดรับวาจะคุมคาหรือไมอยางไร 

      -    การท่ีมหาวิทยาลัยจะมีการรวมทุนกับเอกชนเกรงจะขัดตอระเบียบ และขอกฎหมาย

ตาง ๆ                     

                           มติท่ีประชุม   ทบทวน  นโยบายโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยยังไมพรอมท่ีจะดําเนินการ  เพราะตองมีการศึกษาระเบียบและขอกฎหมาย  ซ่ึงยังไมเอ้ืออํานวย              

ใหสวนราชการดําเนินการกับเอกชน   

        ๔.๒  การจัดทํางบประมาณรายจาย เงินรายได ประจําป ๒๕๖๑ 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําตอท่ีประชุมใหทราบวา 

มหาวิทยาลัย ได ทําการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้                             

เงินงบประมาณไดรับการจัดสรร จํานวน ๕๙๖ ,๙๖๙ ,๕๐๐ บาท  เงินรายได ไดรับการจัดสรร จํานวน 

๒๑๐,๓๔๑,๘๐๐ บาท  รวมท้ังสิ้นเปนเงิน ๘๐๗,๓๑๑,๓๐๐ บาท ลดลงจากปงบประมาณ ๒๕๖๐ รอยละ 

๓.๗๔  ในสวนของรายไดท่ีลดลง เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลง และมีรายจายจําเปนอ่ืน ๆ คอนขางสูง  
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                                    การจัดสรรแบ งเปน ๓ สวน ไดแก   ๑) รายการบุคลากรภาครัฐ จํานวน 

๒๗๑,๒๖๐,๔๐๐ บาท  ๒) งบประมาณรายจายพ้ืนฐาน  ๔๕๒,๔๒๔,๓๐๐  ๓) งบประมาณตามยุทธศาสตร

บูรณาการ ๘๓,๒๗๖,๖๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมขอใหทุกหนวยงานบริหารงบประมาณ โดยนําหลักยุทธ

ศาตรของพระราชามาดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  โดยเนนมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน          

ท่ีพ่ึงของทองถ่ินและเนนเรื่องความเปนครู โดยใหโรงเรียนสาธิตเปนตนแบบของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ใหคํานึงถึง TQR  
    

                              มติท่ีประชุม    อนุมัติ  การจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

และใหทุกหนวยงานพิจารณาโครงการใหสอดคลองกับตัวชี้วัด หากมีการปรับแกโครงการ  ประสานงานกับกอง

นโยบายและแผน 
   

                        ๔.๓  ผลการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
                                    นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึงผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน ๕๓ หลักสูตร  ไดมี
การตรวจประเมินเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตเดือนกรกฎาคม  ในภาพรวมไดผลคะแนน  ๓.๑๗ อยูในระดับดี           
หลักสูตรท่ีไดคะแนนสูงสุด ไดแกหลักสูตรภาษาไทย ไดคะแนน ๔.๐๗  และหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับดี
ติดตอกัน ๒ ป มีจํานวน ๔๗ หลักสูตร  ผลรวมของการประเมินหลักสูตรในคณะตาง ๆ มีดังนี้ 
                                                        ป  ๒๕๕๘    ป  ๒๕๕๙ 
      คณะครุศาสตร                                  ๓.๕๘         ๓.๓๑     
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     ๓.๑๖                            ๓.๒๙ 
      คณะวิทยาการจัดการ                          ๓.๔๓              ๓.๕๒ 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร                    ๓.๖๙                                                ๓.๒๑ 
      คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                        ๓.๔๗                                               ๓.๒๘ 
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         ๓.๔๓              ๓.๔๓  
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    ๓.๓๙                                               ๓.๔๕ 
      คณะพยาบาลศาสตร                           ๓.๑๖                                               ๓.๒๑ 
 
                                  ในการนี้ ขอใหทุกคณะนําผลการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มาเปนขอมูลในการปรับใชเพ่ือพัฒนาการตรวจประเมินคุณภาพในป
ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ในสวนของการตรวจประเมิน TQA ของสกอ.นั้น จะเนน
ตรวจตาม มคอ. ๒ ดังนั้น   จึงเนนย้ําขอใหทุกหลักสูตรปฏิบัติตาม มคอ.๒ อยางเครงครัด 
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                    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

    -     ควรมีการสรุปผลรายละเอียดการตรวจประเมิน ป ๒๕๕๘ และป ๒๕๕๙  เนื่องจาก                         

มีคาคะแนนตางกันมาก  ดังนั้นจึงควรลงรายละเอียดใหเห็นอยางชัดเจน เพ่ือเปนขอมูลการปรับปรุงแกไขใน                    

ปตอไป 

     -    กําหนดหลักเกณฑการนับจํานวนนักศึกษาคงอยู 

     -    ปรับแผนการรับนักศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย 
 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไปพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
                        ๕.๑  กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน และมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2559 
 

                                   นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึง
กําหนดการเตรียมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําป
การศึกษา  2559  โดยสํานัก/สถาบัน  ตรวจประเมินในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระดบัคณะ ตรวจประเมิน 
ระหวางวันท่ี  ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
                                    ซ่ึงปนี้กําหนดให สง SAR ผานระบบออนไลน ดังนั้น จึงขอใหทุกหนวยงานกรอก
ขอมูลผานระบบใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยระดับสํานัก-สถาบัน ปดระบบวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ระดับคณะปดระบบวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐    (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๙-๔๑)  
 

                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

      -     ควรมีการปรับระบบในฐานขอมูลจํานวนนักศึกษาใหมีความเสถียร  เนื่องจากระบบ

ฐานขอมูลท่ีใชอยูมักจะแสดงฐานขอมูลท่ีไมตรงกัน 

                              -    งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรพิจารณาการตรวจประเมินคุณภาพแบบใหม โดย
อาจเปลี่ยนใชเกณฑ AdPEx หรือ เกณฑ AUN QA  เพ่ือนําไปสูพัฒนาในเกณฑท่ีสูงข้ึน 
  
                          มติ ท่ีประชุม  รับทราบ   และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร  ไป

ประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

 

                   ๕.๒  กําหนดการแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  25๖๒ 
 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เตรียมดําเนินการในสวนของแนว



๙ 

 

 

ทางการจัดงบประมาณและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒   ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑) ใหพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสรางของสวนราชการ 

๒) ใหพิจารณาทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 

๓) ใหมีการบูรณาการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ 

๔) ใหจัดทําขอเสนองบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เบื้องตน 

๕) ใหจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

๖) ใหจัดทําขอเสนองบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ใหสอดคลอง

กับนโยบายงบประมาณ วงเงินโครงสรางงบประมาณ 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

            ๕.๓   แผนผังแมบท นโยบาย GREEN & CLEAN UNIVERSITY 

              ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงนโยบาย GREEN & 

CLEAN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป โดยมีรายละเอียด

ตามดําเนินงาน ใน ๖ ประเด็น ดังตอไปนี้ 

                             ๑) การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม   โดยการทําหลักสูตรเพ่ิมท่ีเก่ียวของกับดาน

สิ่งแวดลอม    การเพ่ิมการปรับปรงุรายวิชา และเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม   การสรางจิตสํานึก

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอบุคลากรและนักศึกษา  

                  ๒) การจัดการดานการเดินทาง/การสัญจร  โดยลดคารบอน ภายในมหาวิทยาลัย 

การเดิน  การใชรถจักรยาน  การใชรถไฟฟาสัญจร  (พลังงานแสงอาทิตย)  การมีทางเดินเทา การมีท่ีจอดรถ

อยางเพียงพอสะดวกสบายเปนระเบียบ  

                            ๓) การจัดการทรัพยากรน้ํา  โดยการใชอยางประหยัด การรณรงคสรางความตระหนัก 

การตรวจเช็คการซอมบํารุงอุปกรณเก่ียวกับน้ํา  การใชประโยชนจากน้ําท้ิง น้ําฝน  การสรางแหลงรับน้ําเก็บน้ํา 

เพ่ือสําหรับใชรดน้ําตนไม  

                       ๔)  การจัดการขยะและของเสีย  โดยการคัดแยกขยะ/ขยะอันตราย/การทําลายสารพิษ  

การรีไซเคิลขยะ/การนํามาใชใหม   การรณรงค สงเสริม การประกวดความคิดสรางสรรค  

          ๕)  การจัดการพลังงานและภูมิอากาศ  โดยลดการใชพลังงานสิ้นเปลือง   การใชอุปกรณ

ไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน   การใชพลังงานทดแทน   การใชพลังงานจากธรรมชาติ การเพ่ิมแสงสวางการถายเท

อากาศในอาคารใหเหมาะสมเพียงพอ  ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        ๖)  การวางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยใหมีระบบสาธารสาธารณูปโภค สาธารณูปการ          

ท่ีพอเพียงเหมาะสม   เชน ระบบไฟฟา  ประปาน้ําใช  ระบบการสื่อสาร ถนน ท่ีจอดรถ ทางเทา โรงอาหาร 

หองสมุด  สถานท่ีพักระหวางรอเรียน  สถานท่ีออกกําลังกาย และสําหรับกิจกรรมตางๆ ท้ังกลางแจงและในรม 



๑๐ 

 

 

                      แผนโครงการพัฒนาทางกายภาพ  จะดําเนินการดังนี้  ปรับปรุงภูมิทัศน  ปรับปรุง

อาคาร  ปรับปรุงหองภายในอาคาร  โครงการออกแบบและกอสรางอาคารใหม   โครงการปรับปรุงโครงขาย

ระบบไฟฟาเพ่ือการประหยัดพลังงาน  โครงการเพ่ิมแหลงรับน้ํา เก็บน้ํา 
  

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                 ๕.๔  งานส่ือองคกรและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

   อาจารยเมธาวิน  สาระยาน   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามท่ีไดรับมอบหมายใหจัดดําเนินโครงการสื่อองคกรและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ซ่ึงบัดนี้ไดจัดทํารายละเอียดโครงการเสร็จเรียบรอยแลว   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสื่อสารองคกรและ

การประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  สรางสรรคนวัตกรรมสื่อสารองคกร

และการประชาสัมพันธดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพ่ือพัฒนาระบบการแนะแนวและการประชาสัมพันธการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ  โดยจะดําเนินการตามแผนกลยุทธ  

ระยะเวลา ตั้งแต พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ตามโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยนายกสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นวา      

ในแตละปหนวยงานไดทํากิจกรรมหลากหลาย  ดังนั้น จึงขอใหทุกคณะนําเสนอผลงานการทําโครงการ/กิจกรรม

ของตนเองในรอบปเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

         -   ควรมีการดูงานดานประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือความหลากหลาย 

         -   การผลิตสื่อประชาสัมพันธ ควรมีความทันสมัยชวนมอง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

หนวยงานดานการตลาด  และดึงดูดความสนใจตอกลุมเปาหมาย  
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  และใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการ

จัดการ  คณะพยาบาลศาสตร  นําเสนอผลงานตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

                            ๕.๕  รายงานความรายงานความกาวหนาการดําเนินการ “โครงการเสนทาง

ทองเท่ียวสายเกลือทะเล” 

      อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธ  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบ  รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนการแกไขปญหา                      

นาเกลือ โครงการภายใตแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งและยั่ งยืนให กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

งบประมาณเพ่ิมเติม ป ๒๕๖๐ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒   กิจกรรมยอย :เสนทางทองเท่ียวสายเกลือ

ทะเล ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง  โดยมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ  จํานวน ๕,๖๗๐,๘๐๐ บาท 



๑๑ 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี  ๕ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  โดยมีความประสงคสรางโปรแกรม                           

การทองเท่ียวและผูประกอบการทองเท่ียวสายเกลือ โดยทํา Workshop ออกแบบเสนทาง   และออกแบบ

พัฒนาตราสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเกลือ  สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธผานทางแอพพิเคชั่น                 

จัดตั้งศูนยเรียนรูเกลือทะเลไทย ซ่ึงไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน กระทรวง

พาณิชย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตรฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรฯ  โดยมี

พันธกิจพัฒนาเกลือทะเลใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีตลาดเพ่ิมข้ึน ชาวนามีรายไดม่ันคงยั่งยืน ขอมูลการบริหาร

จัดการถูกตองและทันสมัย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบกาประชุม) 

      ประธาน  แจงท่ีตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากโครงการเสนทางทองเท่ียวสาย

เกลือทะเล ไดรับงบประมาณคอนขางสูงและเปนงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ             

จะมีผลเสียกับมหาวิทยาลัย  ตองมีการเบิกจายแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซ่ึงขณะนี้โครงการ

ดังกลาวยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ในการนี้  จึงใหมีการประชุมผูเก่ียวของรวมกันแกปญาโดยดวน 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  และใหเชิญคณะทํางานเขารวมประชุมเพ่ือเรงรัดการจัดทํา

โครงการใหแลวเสร็จตามกําหนด 
 

                            ๕.๖  การจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 

                                     ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะทํา

หนังสือ “สิรินธรปยราช นักยุทธศาสตรการพัฒนา”  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี  เพ่ือเผยแพรพระอัจฉริยภาพในดานยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยขณะนี้ไดมอบหมายใหสาขาวิชา

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดําเนินการรวบรวมขอมูล 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                            ๕.๗  รายงานผลการดําเนินงานการจัดอบรม 

                                     ผศ.วราภรณ  แกวแยม  รองคณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารยใหม (รุนท่ี ๖)  เม่ือวันท่ี ๑๙ – ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  จัดอบรมใน ๔ หมวด  คือ   

                   -  คุณลักษณะอาจารยและการจัดการเรียนการสอน  (๑๙ มิ.ย)             ผูเขาอบรม    ๔๗  คน 

                   -  คุณลักษณะอาจารยและการจัดการเรียนการสอน  (๒๐ มิ.ย)             ผูเขาอบรม    ๒๕  คน 

                   -  การวัดผลและประเมินผล  (๒๑ มิ.ย)                                         ผูเขาอบรม    ๓๐  คน 

                   -  สรางสรรคนวตักรรมการเรียนรู     (๒๒-๒๓ มิ.ย)                          ผูเขาอบรม    ๓๓  คน 
 



๑๒ 

 

 

     ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  รายชื่อเขารับอบรมท่ีแจงไว จํานวน ๗๑ คน  

แตเหลือจํานวนผูเขาอบรมจริงครบทุกวันมีจํานวนนอย  ซ่ึงไมคุมคากับงบประมาณท่ีเสียไป  ดังนั้น จึงขอให                   

ผูขาดการอบรม ทําหนังสือชี้แจง แลวใหผานการอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอน ภายในเวลา ๑ ป หากไม

ดําเนินการจะมีผลตอการตอสัญญาจาง  

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  และใหคณะแจงอาจารยผูเขารับการอบรมไมครบตาม

กําหนดชี้แจงรายละเอียด 
 

                            ๕.๘  การจัดการแขงขัน World Robot Olympiad 

                                     ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา คณะวิศวกรรมศาสตรฯ จะจัดใหมีการแขงขันหุนยนต ภายใตข่ือ 

World Robot Olympiad  ในวันท่ี ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปนหนวย

คัดเลือกในระดับภูมิภาค/ภาคกลาง  การแขงขันแบงออกเปน ๔ รุน คือ อายุ ๑๒ ป  อายุ ๑๕ ป อายุ ๑๙  ป  

ระดับอุดมศึกษา  ในการนี้  จึงขอเชิญชวนผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน ในวันท่ี ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๐ 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                            ๕.๙  การจัดลําดับเว็บโอเมตริกส   

                                    อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวาในการจัดลําดับเว็บโอเมตริกส  ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ  ขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู

ในลําดับท่ี ๑๖ (ประกาศผลเดือนมกราคม ๒๕๖๐)  ซ่ึงถือวาลําดับดีข้ึนกวาทุกป  และคาดวาในชวง ๖ เดือนหลัง

จะขยับลําดับข้ึนไดอีก  เพราะมีการกํากับดูแลอยางเขมงวดมากยิ่งข้ึน  โดยมีเปาหมายจะติด ๑ ใน ๑๐ ใหได 
 

   มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

              ๕.๑๐ แบบสรุปการสํารวจความตองการในการจางพนักงานราชการศักยภาพสูง 
 

                                    ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตองการทราบรายละเอียดและความตองการในการจางพนักงานราชการ

ศักยภาพสูง   ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแบบสํารวจความตองการในการจางพนักงานราชการศักยภาพสูง 

โดยหนวยงานไดแจงขอมูลมายังสวนกลางเรียบรอยแลว ดังนี้  ๑) อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการ

ปฏิบัติการอาหาร(เชฟ) จํานวน ๒ อัตรา   ๒) อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเทคโนโลยีนวัตกรรมสุขภาพ 

จํานวน ๒ อัตรา  ๓) นายแพทย  จํานวน ๒ อัตรา   ๔) ทันตแพทย  จํานวน ๕ อัตรา  ๕) พนักงานเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานการวางระบบและจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาตรฐาน ISO ๑๗๒๕๐ จํานวน ๑ อัตรา                       



๑๓ 

 

 

๖) พนักงานเชี่ยวชาญพิเศษดานการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารจากเกลือทะเลไทย  จํานวน ๑ อัตรา                   

๗) ผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

   มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                       ๕.๑๑  (ราง) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 

ครั้งท่ี ๕” 

                                  อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                         

ตามท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ไดใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมเปน

เจาภาพในการจัดงานดังกลาว  ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  ครั้งท่ี ๕”  ซ่ึงบัดนี้ ไดมี

การจัดทําราง สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยจากฐานรากสูสากลในศตวรรษ                   

ท่ี  ๒๑ ในระหวางวันท่ี ๑๓-๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เรียบรอยแลว   โดยการประชุมจะประกอบดวย ๒ หัว            

ขอหลัก 

-      Rajabhat University System Summit 

- Rajabhat University System Academic Conference Relevant to Rajabhat 

University System s Newly Implemented Local  Development  Strategies  (2017-2036)   in  

Congruence with the Royal Policies   

                                  รายละเอียดกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการ งานวิจัยบนพ้ืนฐานนวัตกรรม  การจัด

กิจกรรมการมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน องคการเครือขาย  โดยพิธีเปดงานจะกราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชการ

ท่ี ๑๐ ทรงเสด็จเปดงาน  การกลาวสุนทรพจนในงาน จะเรียนเชิญ ประธานท่ีประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ผูวา

ราชการจังหวัดเพชรบุรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

    มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

    ๕.๑๒  การเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 

                                      อาจารยณรงค  ไกรเนตร   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการอยางตอเนื่อง  ซ่ึงบางกิจกรรมมีการเผยแพร

ขอมูลผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  ในการนี้  จึงควรใหผูเก่ียวของพิจารณาความเหมาะสมของ

รูปภาพ หรอืกิจกรรมท่ีจะเผยแพร  เพ่ือปองกันความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก

มหาวิทยาลัย  

                                     ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหกองพัฒนานักศึกษากํากับดูแลการ

การจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยางใกลชิด   ในสวนการโพสขอความตาง ๆ ผานสือ่ออนไลน นั้น  ขอใหบุคลากร        



๑๔ 

 

 

ไดคิดอยางสรางสรรค  มีความตระหนักและพึงระวังเก่ียวกับการโพสขอความ   ควรใหความสําคัญตอองคกรเปน

อยางยิ่ง 

    มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                            ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  

๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

           -  ใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวนสามราย  ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 

                     -  รับทราบ กิจกรรมทําดอกไมจันทน รวมกับหนวยงานจิตอาสา ในวันท่ี ๑๙-๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  -  ใหความเห็นชอบเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสมเดช นิลพันธุ  ดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตร 

  -  แตงตั้ง ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแตวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

  -  อนุมัติอัตราเงินเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีมิใชขาราชการ ของ ผศ.รพีพรรณ 

เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐             

           -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๕๐๗  ราย 

                               -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน       ๒  ราย 

            -  อนุมัติแผนการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑  จํานวน ๓,๔๓๐  คน 

           -   ใหความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

           -   ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๘) 

           -   ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

           -  แตงตั้ง นายพิชัย  ขําเพชร  เปนประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

           -  อนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๘ ราย 



๑๕ 

 

 

           -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  ซ่ึงมียอดคงเหลือ                    

ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  จํานวน  ๘๑๓,๘๑๗,๖๓๕.๗๘ บาท  

           -  รับทราบ  จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐  ดังนี้  ตําแหนงศาสตราจารย ประเภทผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน ๗ ราย  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๘๑ ราย  ตําแหนงอาจารย 

จํานวน  ๓๓๔ ราย    

           -  รับทราบ  ผลการรับรองคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จาก

สถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                               -  รบัทราบ  รายงานการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชนการ

พัฒนาชุมชนตนแบบโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมชุมชนไรมะขาม 
   

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  น.   

 

 

        นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

           ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
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