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                  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

                                  วันจันทร  ท่ี    ๒๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                              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. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           รองอธิการบดี     กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                        กรรมการ 

๗. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                        กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ปญญา    ทองนิล            คณบดีคณะครุศาสตร             กรรมการ 

๙ .ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช           คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.พูนศิริ   ทิพยเนตร          คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.บัญญัติ         ศิรธินาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร                         กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.วิวิศน    สุขแสงอราม       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา        แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๕. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                     กรรมการ 

๑๗. อาจารยทนงศ จันทะมาตย       (แทน)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ             กรรมการ 

๑๘. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.อัจฉรีย     ภุมวรรณ         ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต    กรรมการ 

๒๐. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   กรรมการ   

๒๑. ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร    ประภาสะโนบล  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๒. นางภควัน              จนัทนเสวี          รักษาการผูอํานวยการกองกลาง             กรรมการ      

๒๓. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน           กรรมการ 

๒๕. นายสะอาด            เข็มสีดา             ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   ๖    คน 

๑. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว  รองอธิการบดี                     ติดราชการ 

๒. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี      รองอธิการบดี           ไปราชการ 

๓. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี            ติดราชการ 

๔. อาจารย ดร.สรรเสริฐ   เลาหสถิต         กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ   

๕. อาจารยจรรยาพร       บญุเหลือ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 

๖. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ          ทรัพยนาวิน   กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                   ติดราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม    จํานวน    ๓   คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
  

                       ๑.๑   การรวมเปนคณะกรรมการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งท่ี ๓๓ 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีจังหวัดเพชรบุรีรวมกับหนวยงานและ 

องคกรตาง ๆ  จัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งท่ี ๓๓   ในระหวางวันท่ี ๙-๑๘  กุมภาพันธ   ๒๕๖๑   

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับมอบหมายเปนคณะกรรมการจัดงานในฝายตาง ๆ เชน เปนเจาภาพพิธี

เปดงาน   การแสดงบนเวที   เปนพิธีกรภาคภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  การจัดซุมตาง ๆ ในการนี้ จึงขอใหผูท่ี 

ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพ่ือแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กํากับดูแล  

และ อาจารยเมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  รวมดําเนินการ 
 

               ๑.๒   การปองกันนักศึกษาออกกลางคัน 



๓ 

 

 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากขณะนี้มีนักศึกษาออกกลางคันมากถึง 

๓๐๐ คน   ดังนั้น  จึงขอใหผูมีหนาท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบหาสาเหตุของการท่ีนักศึกษาตองออกกลางคัน  แลวนํา 

ประเด็นปญหาอุปสรรคตาง ๆ มาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางแกไข  พรอมท้ังชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถเรียน

จนสําเร็จการศึกษาได 

                             มติท่ีประชุม  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ  ตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
 

                   ๑.๓   การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               ผศ.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แลวนั้น ซ่ึงขณะนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง  ดังนั้น จึงตองเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บางตําแหนง ดังนี้ 

                         - ผศ.ดร.นิวัต      กลิ่นงาม    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ประธานกรรมการ 

เปล่ียนเปน            - ผศ.ดร.เสนาะ    กลิ่นงาม    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ประธานกรรมการ 

 

                         - ผศ.ดร.เสนาะ    กลิ่นงาม    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    กรรมการ 

เปล่ียนเปน            - ผศ.ดร.กฤตชน   วงศรัตน    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    กรรมการ 

 

     - ผศ.ดร.วีระชัย   คอนจอหอ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            กรรมการ 

เปล่ียนเปน           - ผศ.สุวฒัน   เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            กรรมการ 
 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๙.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา  ๗-๒๒) 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐   โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

                     หนาท่ี  ๓   บรรทัดท่ี ๑๖    แกไขจาก  อาจารยทวิพัฒน    แกไขเปน อาจารย ดร.ทวิพัฒน        



๔ 

 

 

                     หนาท่ี  ๘   บรรทัดท่ี ๑๙    แกไขจาก  วิธีการสราง         แกไขเปน  วิธีการจาง 

 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง             

                 ๓.๑  การจัดอันดับเว็บโอเมตริกส 

                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี    แจงตอท่ีประชุมใหทราบเก่ียวกับเกณฑการจัด

อันดับเว็บโอเมตริกส  โดยเกณฑท้ัง ๔ ขอถูกใชเพ่ือการประเมินในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เกณฑประเมิน ไดแก

การกลาวถึง (๕๐%)  การคนพบโดยกูเก้ิล (๕%)   ไฟลท่ีปรากฏใน Google Scholar และถูกอางอิง  (๑๐%) และ

การปรากฎในลิสของ Scimago (๓๕%)  พบวาตั้งแตป ๒๕๕๗ มีคาน้ําหนักของ การกลาวถึง (คงเดิม คาน้ําหนัก

ของการคนพบโดยกูเก้ิล  ปรับลงจาก ๒๐% เหลือ ๕%   คาน้ําหนักของไฟลท่ีปรากฏใน Google Scholar ปรับลง

จาก ๑๕% เหลือ ๑๐%  และคาน้ําหนักของการปรากฏในลิสของ Scimago ปรับเพ่ิมจาก ๑๕% เปน ๓๕%  

ดังนั้น  ทีมเว็บมาสเตอร  และบุคลากรจะพยายามผยแพรงานในวารสารท่ีอยูในลิสของ Scimago  เม่ือเทียบกับ

ราชภัฏนครปฐม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังมีคาคะแนนการถูก

อางถึงจากโดเมนประเภทสถาบันการศึกษา จํานวนนอยกวา กลาวคือ ๘๑, ๑๒๓, ๒๖๘ และ ๒๖๘ ตามลําดับ

สวนการถูกทําลิงคมาถึงหนวยงานภาครัฐ เปน ๖ ,๑๓ , และ ๑๘๗  ตามลําดับ  ดังนั้นทุกหนวยงานของ

มหาวทิยาลัย จึงตองใชเครือขายพันธมิตร เพ่ือใหเกิดการอางอิงเขามาถึงเว็บในโดเมน pbru.ac.th 

          การใช Googel Apps for Education ในตนปการศึกษา ๒/๒๕๖๐  มีการเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่อง  โดยมีปริมาณการใชเครื่องมือ ๔ อันดับแรก ไดแก อีเมล  ไดรฟ คลาสรูม และปฏิทิน แตจํานวนผูใช

อีเมลยังอยูใน ระดับ ๑,๐๐๐  กวาคน  จึงตองชวยกันเพ่ิมจํานวนผูเขาใชเพ่ือใหเกิดความคุมคาของเทคโนโลยี

และเพ่ือฝกฝนทักษะ    ในการนี้  ศูนยเทคโนโลยีวสารสนเทศ  จึงขอเชิญชวนใชชองทางการสื่อสาร บริการหลัก

ของศูนยท่ีเว็บไซต ict.pbur.ac.th  เชน  การแจงซอม  พ้ืนท่ีโฮมเพจ  การฝกอบรม  และ Edurome 
 

                       มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ดําเนินการ 
 

                    ๓.๒    งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป ๒๕๖๐       

                                    ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานัก

พระราชวัง  แจงกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐  ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  และ

มหาวิทยาลัย  กําหนดฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในระหวางวันท่ี ๓-๕  มีนาคม ๒๕๖๑  ซ่ึงไดมีการ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝกซอมและคณะกรรมการดําเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พรอมท้ังแนว

ปฎิบัติการฝกซอมข้ันตอนตาง ๆ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

                              นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ีประชุม        

ใหทราบถึงแนวปฎิบัติการฝกซอมข้ันตอนตาง ๆ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  การฝกซอมในวันแรก  



๕ 

 

 

                              กลุม  A  (บัณฑิต ๑ - ๑๐๐๐) สถานท่ีฝกซอมจะใชอาคารอเนกประสงค ๑  กลุม  

บุคลากรท่ีกํากับดูแล ประกอบดวยคณะพยาบาลศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีอาจารยดูแล  จํานวน ๑๘๙  คน  โดยจะมี ผศ.

ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี และ อาจารย ดร.กฤษดา  ต้ังชวาล 

ผูชวยอธิการบดี ใหคําปรึกษากํากับติดตาม และแกไขปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการฝกซอม 

                              กลุม B  (บัณฑิต ๑๐๐๑ – ๒๐๐๐ )  สถานท่ีฝกซอมจะใชอาคารโรงยิม ๑  บุคลากร    

ท่ีกํากับดูแล ประกอบดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีอาจารยดูแล  จํานวน ๑๗๔ คน  โดยจะมี ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี อาจารย 

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  และ ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว ผูชวยอธิการบดี ใหคําปรึกษา

กํากับติดตาม และแกไขปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการฝกซอม 

                              กลุม C   (มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต)  สถานท่ีฝกซอมจะใหหองประชุมภูมิแผนดิน   

บุคลากรท่ีจะกํากับดูแล  ประกอบดวยคณบดีคณะครุศาสตร และคณาจารยคณะครุศาสตร  รอง ผอ.สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท่ีรับผิดชอบงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะมี ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รอง-

อธิการบดี  อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  และ อาจารยเมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี 

ใหคําปรึกษากํากับติดตาม และแกไขปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการฝกซอม 

                              ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษา  ขอความรวมมือทุกคณะสงรายชื่อบุคลากรตนแบบ 

และหากตองการเพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการฝายตาง ๆ  แจงรายชื่อไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา  ภายในวันท่ี  ๓  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

                     ๓.๓  การเปนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

                                  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สืบเนื่องตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไดเขารวมโครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)  โดยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ British council  โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ มีการ

อบรมไปแลว จํานวน ๑๒ รุน  ซ่ึงรุนท่ี ๑๓  มีผูเขารับการอบรมไมครบตามจํานวน  คณะมนุษยศาสตรฯ จึงได

นํานักศึกษา ชั้นปท่ี ๔ จํานวน ๒๐ คน เขารวมอบรมในครั้งนี้ดวย  และหากอาจารยหรือนักศึกษาทานใดมีความ

ประสงคเขารับการอบรม แจงความประสงคไดท่ี  ศูนย Boot Camp   
 

                                                                  มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

                     ๓.๔  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุแตงตั้งและ

เง่ือนไข  การทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย   



๖ 

 

 

                                       นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

สืบเนื่อง จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  

๒๕๖๐  ใหปรับปรุงแก ไข ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว  บัดนี้   ไดดําเนินการปรับปรุงแกไข               

และผานการตรวจสอบจากท่ีปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบรอยแลว (รายละเอียดตาม

เอกสาร  หนา ๑๙-๒๒)  ซ่ึงไดปรับปรุงแกไขขอความบางสวน   ดังนี้ 

                                  ขอ ๓   สวนงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาจัดตั้งข้ึน 

ในมหาวิทยาลัย 

                                  ขอ ๙  ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต   

                                        ๑) ตําแหนงอาจารยปฏิบัติการ ตองไดรับการเลื่อนข้ันสูตําแหนงอาจารย

ชํานาญการภายใน ๗ ป  นับแตวันท่ีดํารงตําแหนง หากพนกําหนดใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจางนับแตวันท่ีครบ

กําหนดเวลาดังกลาว 

                                        ๒) ตําแหนงอาจารยชํานาญการ ตองไดรับการเลื่อนข้ันสูตําแหนงอาจารย

ชํานาญการภายใน ๗ ป  นับแตวันท่ีดํารงตําแหนง หากพนกําหนดใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจางนับแตวันท่ีครบ

กําหนดเวลาดังกลาว 

                                 ขอ ๑๔  (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเคยดํารงตําแหนงผูบริหาร ระดับคณบดี หรือ

หนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะข้ึนไป และพนตําแหนงกอนท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช ตองไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ภายในเวลา ๕ ป 

                                  คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

- ควรทําการพัฒนาคนในระยะเวลาท่ีสั้น เพ่ือปองกันการถูกปดหลักสูตร 

- ควรกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในทุกมิติ 

                              -   ควรใหโอกาสกับบุคคลท่ีเขากระบวนการพัฒนาตนเอง แตยังไมสําเร็จในเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

-    ขอใหเพ่ิมประเด็นเง่ือนไขความกาวหนาของการศึกษาตอในสัญญาจางคณาจารย

ของโรงเรียนสาธิตเชนเดียวกับสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

                             -    เพ่ิมเติมประเด็นการทําสัญญาจางจนสิ้นสุดปงบประมาณของบุคลากรสาขาท่ีขาด

แคลนโดยใหเปนไปตามประกาศ 

                            มติท่ีประชุม   ปรับปรุงแกไข ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการจาง 

การบรรจุแตงตั้งและเง่ือนไข  การทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารใหขอสังเกต 
 

 

                           ๓.๕   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแตงกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษา 



๗ 

 

 

                                    ผศ.ดร กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุใหทราบวา  ตาม

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ให               

แตละคณะออกประกาศของคณะ เรื่อง ระเบียบการแตงกายชุดปฏิบัติการของคณะ  บัดนี้  กองพัฒนานักศึกษา                          

ไดรวบรวมรายละเอียดชุดแตงกายชุดปฏิบัติการของทุกคณะ เสร็จเรียบรอยแลว  (ตามเอกสารประกอบการ

พิจารณา) 

                            มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ประกาศแนวปฏิบัติการแตงกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษา

แตละคณะ   และมอบคณบดี  ชี้แจงทําความเขาใจใหกับนักศึกษาไดทราบถึงแนวปฏิบัติการแตงกาย             

ชุดปฏิบัติการของนักศึกษาแตละคณะอยางท่ัวถึง 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                        ๔.๑  ขอบังคับ วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.......                                               

                                   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือใหการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                        

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําขอบังคับ วาดวย การ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.......  และประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนต

เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ซ่ึงขอบังคับฉบับนี้จะใชกับนักศึกษาท่ีเขาเรียน ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศีกษา 

๒๕๖๑ เปนตนไป  และไดผานการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคณะกรรมการปรับปรุง

ขอบังคับ วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ประชุมวัน ท่ี  ๑  พฤศจิกายน พ .ศ . ๒๕๖๐)  

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ประชุมวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)  คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ( ประชุมวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑)   ขอบังคับมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบดวย 

                                  -หมวดท่ี ๑    คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดการระบบการบริหารระดับ 

                                                    บัณฑิตศึกษา (ขอท่ี ๖-๙) 

                                - หมวดท่ี ๒    ระบบการศึกษา (ขอท่ี ๑๐-๑๓) 

                                - หมวดท่ี ๓    หลักสูตรการศึกษา (ขอท่ี ๑๔-๑๕) 

                                - หมวดท่ี ๔    การควบคุมการศึกษา (ขอท่ี ๑๖-๒๑) 

                                - หมวดท่ี ๕    การรับเขาศึกษาและการรายตัวเขาศึกษา (ขอท่ี ๒๒-๒๖) 

                                - หมวดท่ี ๖   การลงทะเบียนวิชาและการโอนหนวยกิต (ขอท่ี ๒๗-๓๐) 

                                - หมวดท่ี ๗   การประเมินผลการศึกษา  (ขอท่ี ๓๑-๓๙) 

                                - หมวดท่ี ๘   การลาพัก การรักษาสภาพ การลาออก และการพนสภาพของ  

                                                   นักศึกษา  (ขอท่ี ๔๐-๔๒) 



๘ 

 

 

                               - หมวดท่ี ๙    การสําเร็จการศึกษา(ขอท่ี ๔๓-๔๖) 

                               - บทเฉพาะกาล    (ขอท่ี ๔๗) 
  

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบ รางขอบังคับ วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.......    ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนต เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา                                           

                    ๔.๒  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและวิธกีาร

จัดสรรท่ีพักอาศัยสาํหรับบุคลากร  พ.ศ. ........ 
 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมี ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง  หลักเกณฑแนวปฏิบัติการเขาพักอาศัยในท่ีพักของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙  แลวนั้น  เพ่ือใหการจัดสรรท่ีพักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย มีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน จึงเห็นสมควรใหมีการปรับหลักเกณฑการจัดสรรใหม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการสรางท่ีพักอาศัยแบบ

ครอบครัว และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภทมากข้ึน  จึงไดจัดทํา (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร  พ.ศ. ........ (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้    

                             ขอ ๖  การติดตามผลเขาพักอาศัยของบุคลากรท่ีไดรับสิทธิใหเขาพักอาศัยในท่ีพักอาศัย 

                                  ๒) ผูท่ีไดรับการจัดสรรใหเขาพักอาศัยประเภทอาคารชุด จะตองวางเงินคาเสียหาย 

จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือเปนการประกันคาไฟฟา คาน้ําประปา และการซอมแซมอุปกรณ และความเสียหาย

ของท่ีพักอาศัย  และจะตองชําระคาบํารุงรักษาเปนรายเดือน  ดังนี้ 

                                   (ก)  ท่ีพักอาศัยประเภทอาคารชุด  แบบหองเดี่ยว ประกอบดวย  อาคาร A  

อาคาร B  อาคาร C  เดือนละ ๘๐๐  บาท 

                                   (ข)  ท่ีพักอาศัยประเภทอาคารชุด   แบบครอบครัว ประกอบดวย   อาคาร D  

เดือนละ ๑,๒๐๐  บาท 
 

                   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี้ 

               -   ควรมีการกําหนดเง่ือนไขระยะและปจจัยรวมเพ่ือการคืนท่ีพักอาศัย  

                                  -   ควรพิจารณาถึงความเดือดรอนและขาดแคลนท่ีพักอาศัยอยางเรงดวน 

                -  การพิจารณาจัดสรรบุคคลเขาพักอาศัยดวยความเปนธรรมในทุกดาน และควรพิจารณา

ในหลายมิติ 
 

                         มติท่ีประชุม   ปรับปรุงแกไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ

และวิธีการจัดสรรท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร  พ.ศ. ........ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
 



๙ 

 

 

                    ๔.๓  (ราง) ประกาศ นโยบายดานความปลอดภัยหองปฏิบัตกิารดานการใชสารเคมี

ของหองปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

                              อาจารย ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํางานวิจัยตาง ๆ นั้น  ปจจุบัน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ไดกําหนดใหหนวยงานตองมีหองปฏิบัติการวิจัยตนแบบ  และมีการ

ประเมินใน ๗ องคประกอบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองจัดทําประกาศนโยบายดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการดาน

การใชสารเคมี  เพ่ือใหการจัดทํางานวิจัยเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ  ในการนี้  จึงไดจัด(ราง)  

ประกาศ นโยบายดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการดานการใชสารเคมีของหองปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ ใน 

๑๗  ประเด็น  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๓๑-๓๒)  และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยทางเคมีของหองปฎิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๓๓-๓๔) 
 

                            มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายดานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการดานการใชสารเคมีของหองปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑และใหงานนิติกร ตรวจสอบขอความ               

ในประกาศฉบับนี้ 
 

                    ๔.๔  สํารวจความคิดเห็น เรื่อง เครือ่งหมายอินทรธนูประดับชดุปฏิบัติราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                                ผศ.ณรงค ไกรเนตร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงตอท่ีประชุม                                  

ใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกประกาศ  เรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๙    แตมีเสียงสะทอนถึงความเหมาะสมภูมิฐาน และความสวยงามของเครื่องหมายอินทรธนูประดับ                   

ชุดปฏิบัติราชการ    สภาคณาจารยฯ จึงไดทําการประชาพิจารณจากพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  ๑๗  

มกราคม ๒๕๖๑  ผลการสํารวจความคิดเห็น มีดังนี้ 

๑)  ทานคิดวา  มหาวิทยาลัยควรมีชุดปฏิบัติราชการชุดสีกากีหรือไม 

  ผลสํารวจ บุคลากรเห็นดวย  ๖๖ %      ไมเห็นดวย   ๓๔ % 

๒)  ทานคิดวา  เครื่องหมายอินทรธนู ชุดสีกากี ในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม 

 ผลสํารวจ   มีความเหมาะสม  ๑๙.๖ %  สมควรปรับปรุง   ๘๐.๔ % 

๓) ทานคิดวา เครื่องหมายอินทรธนูแบบใดตอไปนี้ (แบบท่ี ๑,๒,๓,๔) มีความเหมาะสม                      

 สําหรับชุดสีกากีของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ผลสํารวจ   ชอบแบบท่ี (๒)   ๗๕% 

                     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี ้



๑๐ 

 

 

                           -   ควรมีการสํารวจและทําการประชาพิจารณใหกับบุคลากรไดทราบ และแสดงความ

คิดเห็นอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

                          มติท่ีประชุม   มอบสภาคณาจารยและขาราชการ ทําการประชาพิจารณอยางท่ัวถึง 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

                         ๕.๑   นโยบายมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการขับเคล่ือนท่ีเปนจุดเดนของคณะ 

                                  ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีนโยบายมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง มีจิตอาสา บัณฑิต

มีงานทําและเปนท่ีตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  ตามพันธกิจ  วิสัยทัศน  เปาประสงคของ 

มหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน

โครงการท่ีเปนจุดเนน  จุดเดนของคณะท้ัง  ๘ คณะ  ใหสามารถดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

แขงขัน และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนการสรางจุดเนน จุดเดนท่ี

เปนเอกลักษณและวฒันธรรมของคณะ/สถาบัน/สํานัก  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้   

            คณะครุศาสตร                               มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน       จํานวน ๔  โครงการ 

            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๖  โครงการ 

            คณะวิทยาการจัดการ                       มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๗  โครงการ 

            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๖  โครงการ 

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                 มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๖  โครงการ 

            คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                     มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๗  โครงการ 

            คณะพยาบาลศาสตร                        มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๕  โครงการ 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร                  มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๗  โครงการ 

            สํานักวิทยบริการฯ                           มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๒  โครงการ 

            สถาบันวิจัยฯ                                  มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๓ โครงการ 

            สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    มีโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดน        จํานวน ๓ โครงการ 
 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี ้

                      -  คณะพยาบาลศาสตร  ขอเพ่ิมโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดนของคณะ  ไดแก โครงการสู

ความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ 
 

                      มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบทุกหนวยงานขับเคลื่อนโครงการ ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

                    ๕.๒   โครงการตดิตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 



๑๑ 

 

 

                               ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน   รองอธิการบดี   แจงตอ ท่ีประชุมใหทราบวาดวย 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทบทวนและใหความ

คิดเห็นเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  ซ่ึงบริษัท อัลทิเมท พาวเวอร โฮลดิ้งมีความประสงค 

รวมดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยติดตั้งระบบเซลลไฟฟาแสงอาทิตย  ซ่ึงจะทําการติดตั้ง

บนอาคารและจายไฟฟาเขาสูอาคาร  โดยบริษัทจะเปนผูรับชอบคาใชจายในการติดตั้ง  และบํารุงรักษาระบบ

เซลลไฟฟาแสงอาทิตย และเครื่องมือวัดพารามิเตอรตาง ๆ เปนเวลาอยางนอย ๒๐ ป 

                                 โดยขอใหมหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผล  และสาเหตุของการไมเห็นดวยในการท่ีจะ

ดําเนินโครงการดังกลาว  แลวแจงใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบ   ในการนี้  จึงขอความ

คิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

                       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

                            -   การท่ีจะดําเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้น ควรทําใหถูกตอง

ตามระเบียบของทางราชการ  หากไมมีระเบียบรองรับไมควรดําเนินการใด ๆ ท่ีขัดกับขอกฎหมาย 

           -   มหาวิทยาลัยยังไมเห็นการเปรียบเทียบขอดีขอเสีย และการบริหารรายไดในระยะยาว 

ของโครงการดังกลาว 

           -   ควรมีการรางขอบเขตงาน TOR  แลวใหมีการประมูลเปดซองตามปกติ 

                            -   การติดตั้งระบบเซลลไฟฟาแสงอาทิตยเกรงเรื่องความเสถียรของระบบไฟฟาท่ี                  

ไมสมํ่าเสมอ  อาจมีปญหากับอุปกรณการเรียนการสอนได 

                           -  ระยะเวลาของสัญญา ๒๐ ป เปนระยะเวลายาวนานเกินไป  อาจเปนปญหาตอการ

บริหารจัดการของผูบริหารชุดตอไปเนื่องจากอาจมีการขอขยายสัญญาเพ่ือความคุมคาคุมทุน  และปจจุบันมี

นวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนมากมายท่ีมีประสิทธิภาพ  

        -  ในสวนของการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารนั้น  อาจเกิดปญหา 

หรือไมอยางไร  เนื่องจากอาคารภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนอาคารเกา  เกรงจะเกิดปญหากับโครงสราง                           

ของตัวอาคารและภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัย  และควรมีการศึกษาผลกระทบตอชุนชนรอบขางดวย 

         -   ควรมีการศึกษาดูงานหนวยงาน ท่ีไดดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

บนอาคาร 
 

                        มติท่ีประชุม ยืนยันมติท่ีประชุมเดิม   คือ  มหาวิทยาลัยไมพรอมท่ีจะดําเนินโครงการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน  เพราะตองมีการศึกษาระเบียบและขอกฎหมาย ซ่ึงยังไมเอ้ืออํานวยใหสวน

ราชการดําเนินการกับเอกชนและอายุสัญญาท่ียาวนานถึง ๒๐ ป และควรศึกษาผลกระทบตอชุมชนรอบขาง  
 

                    ๕.๓   โครงการกาํหนดการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตร 

เครือขายเกษตรกรราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๔   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๑๒ 

 

 

                               รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม 

ใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน

การเกษตร เครือขายเกษตรกรราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๔  ท้ัง ๑๕ แหง  ในระหวางวันท่ี ๑๕-๑๖  กุมภาพันธ 

๒๕๖๑  กิจกรรมประกอบดวย  การประกวดแผนธุรกิจ  การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร  ประชุม

เครือขายคณบดี  ประชุมเครือขายกิจการนักศึกษา  ประกวดรองเพลงลูกทุง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุม  หนา  ๓๖ ) 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบผูบริหารเขารวมพิธีเปดงานในวันดังกลาว 
 

                    ๕.๔  รายงานผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

                              ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดารรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ รอบ Portfolio ครั้งท่ี ๑  ขณะนี้มีนักศึกษามาชําระคาบํารุงการศึกษาแลว  จํานวน ๓๒๓  คน จากการ
ยืนยันสิทธิ์ จํานวน ๔๑๙ คน และจากการสอบคัดเลือกโดยการสมัครจํานวน  ๔๗๓ คนซ่ึงมีการสมัครสอบ
ท้ังหมด  จํานวน  ๑,๐๕๔ คน  และจะมีการสอบสัมภาษณจาก Portfolio ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
 

                        มติท่ีประชุม   รับทราบ   

 

                     ๕.๕  การแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.กสัมพันธ ครั้งท่ี ๔   

                               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  กําหนดเปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาการ 
พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี ๔  ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๑  มีนาคม ๒๕๖๑  ในครั้งนี้เจาภาพกําหนดใหมีการแขงขัน ๑๕ 
ทักษะ  ๔๕ กิจกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สงนักศึกษาเขารวมแขงขัน ๑๔ ทักษะ๓๗ กิจกรรม 
(รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๕๕ -๕๖)  แตจะมีการทบทวนกิจกรรมท่ีจะแขงขันอีกครั้ง เนื่องจากมีบาง
กิจกรรมท่ีลงทําการแขงขันแลวไมนับเหรียญรางวัล   จึงไมสมควรสงนักศึกษาเขาการแขงขัน 
 

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ   

 

                      ๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลยั  เรื่องมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัย มีความถูกตอง ครบถวนชัดเจน  และเปนไปตามแนวทางการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   ในการนี้  มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องมาตรการใน

การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ    โดยการเปดเผยขอูลของมหาวิทยาลัย จะมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ

เผยแพรขอมูล ไดแก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เผยแพรขอมูลขาวเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  งานสื่อสาร



๑๓ 

 

 

องคกร เผยแพรขอมูลผานสื่อสังคมออนไลน  ปดประกาศภายในมหาวิทยาลัย เอกสารดอนขังใหญ   คณะ/

สถาบัน/สํานัก  มีหนาท่ีสนับสนุนใหขอมูลขาวสาร 

                                 การกํากับติดตาม  โดยรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี ตามสายงานกํากับ   มีการ

ประเมินการรับรูของผูมีสวนไดเสีย   หนวยงานท่ีดูแลจัดทําขอมูลสถิติการใหบริการและผูเขาถึงขอมูลขาวสาร

ทุกสิ้นป 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบทุกหนวยงานใหความรวมมือ 

 

                      ๕.๗   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งศูนยอาํนวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิในสถานศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใหสถานศึกษาทุกแหงปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด  ซ่ึงเปนวาระแหงชาติท่ีทุกภาคสวนตองประสานความรวมมือ  และบูรณากาแผนงาน

กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ    และเพ่ือเปนการปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดําเนินโครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ในการนี้  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดตั้ง“ศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ตามประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 

๓  มกราคม ๒๕๖๑   (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๖๐ ) 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    ๕.๘  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายจิตอาสาเพ่ือสังคม 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

เพ่ือเปนการสรางบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญาและดานจิตใจ  มหาวิทยาลัย  

จึงมีนโยบาย “จิตอาสา” เพ่ือสังคมโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางจิตสํานึกดานจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาใหแก

นักศึกษา  และดําเนินกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง  รวมถึงใหนักศึกษา  มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

หรือจิตอาสาอยางแทจริง และมีพ้ืนฐานการอยูรวมกันกับสังคมอยางเปนสุข   โดยอาศัยหลักไตรสิกขาในการ 

ปฏิบัติ นโยบาย หลักการปฏิบัติ บัณฑิตจิตอาสาเพ่ือสังคม  มีจุดเนนใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/ชมรม  ดําเนิน

กิจกรรม  ๒  ดาน   คือ ดานการศึกษา  ดานการพัฒนาสังคม   (รายละเอียดโครงการตามเอกสาร  หนา๖๒)   
 

                                                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๙  เรื่องแจงจาก  กองนโยบายและแผนงาน 
 



๑๔ 

 

 

                          นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวาตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ประจําป  โดยใหทุกหนวยงานรายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป มายังกองนโยบายและ

แผนเม่ือสิ้นสุดในแตละไตรมาส เพ่ือรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยตอไปท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสภาพแวดลอม

ท่ีเปลี่ยนไปในระหวางป ตลอดจนนําผลการติดตามประเมินฯ มาใชในการวางแผนในปตอไป 

                              ในการนี้   จึงขอแจงปฏิทิน การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําป

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑    ไตรมาส ท่ี ๑  จํานวน ๑๖  โครงการ   ๓๓  กิจการรม   (ต.ค   พ.ย  ธ.ค) 

                               ไตรมาส ท่ี ๒  จํานวน ๓๙  โครงการ  ๒๖๒  กิจการรม  (ม.ค   ก.พ  มี.ค) 

                               ไตรมาส ท่ี ๓  จํานวน ๓๘  โครงการ  ๒๖๐  กิจการรม  (เม.ย  พ.ค  มิ.ย) 

                               ไตรมาส ท่ี ๔  จํานวน ๒๖  โครงการ  ๑๔๖   กิจการรม  (ก.ค  ส.ค   ก.ย) 
                               

                                หากมีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาการ  ตองจัดทําบันทึกขอความ

พรอมระบุเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามแผน เสนอตออธิการบดีผานกองนโยบายและแผน 

ใหความคิดเห็น พรอมแนบโครงการท่ีปรับปรุงแกไขแลว  เม่ือไดรับการอนุมัติใหเรงดําเนินการตามกําหนดเวลา

ท่ีระบุไวโดยเร็ว  โครงการท่ีเคยขอปรับปรุงแกไขแลว  ไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกเปนครั้งท่ี ๒

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๑๐  ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ครั้งท่ี ๖๗ 

                            อาจารย ดร.อัจฉรีย  ภุมวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร  นักเรียนชั้น ม.๖  ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๐  เขารวมแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับ       

ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗   ในระหวางวันท่ี ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑  ผลการแขงขัน นางสาว   

เพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                 ๕.๑๑   ผลการแขงขันกีฬาสาธติราชภัฏสัมพันธ  ครั้งท่ี ๒๙ เพชรพระศรีเกมส 

                               อาจารย ดร.อัจฉรีย  ภุมวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดเขารวมการแขงขันกีฬาสาธิตภัฏสัมพันธ  ครั้งท่ี ๒๙



๑๕ 

 

 

“เพชรพระศรีเกมส” ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต             

ผลการแขงขันปรากฏวา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการ 

ประกวดขบวนพาเหรด  และไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬา  ดังนี้ 

                              ๓  เหรียญทอง ไดแก เทนนิส (หญิงเดี่ยว) ม.ปลาย , กระโดดไกล(ชาย) ม.ปลาย ,

กระโดดไกล (หญิง) ม.ปลาย 

                              ๔  เหรียญเงิน ไดแก   กระโดดไกล (ชาย) ม.ปลาย , ทุมน้ํ าหนัก (ชาย) ม.ตน                   

ทุมน้ําหนัก (ชาย) ม.ปลาย, เปตองหญิง ม.ตน, 

                              ๒  เหรียญทองแดง  ไดแก  กระโดดไกลหญิง ม.ตน, เปตอง (ชาย) ม.ปลาย 

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๖๔) 
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 

   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑๕  

มกราคม  ๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี    จํานวน  ๑๖๑ ราย 

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๖ ราย   

           -  ใหความเห็นชอบ อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๒ 

สาขาวิชา   

                              -   ใหความเห็นชอบอนุมัติ (ราง) หลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)   

                              -   ใหความเห็นชอบอนุมัติ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรประยุกต (หลักสูตรการปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)   

                              -  รบัทราบ กําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-

๒๕๕๙  โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธ ท่ี ๗ มีนาคม 

๒๕๖๑  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี 

                             หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 



๑๖ 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น.   

 

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

                       นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐   โดยมีการแก้ไข ดังนี้
	ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง

