
๑ 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ที่ ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน        ๒๗        คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว           รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.กฤษตชน         วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๗. รศ.ยศ                      ธรีะเดชพงษ    ท่ีปรึกษาอธิการบดี                          กรรมการ 

๘. อาจารยปยวรรณ         คุสินธุ            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.วิภวานี            เผอืกบัวขาว     ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๑. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๑๓. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๕. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๘. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ

๑๙. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๒๐. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๒๑. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                        กรรมการ 

๒๒. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 

๒๓. อาจารยมธุรส         ปราบไพรี          (แทน)  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ              กรรมการ 

๒๔. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ       ทรพัยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๕. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง             กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ   

๒๖. อาจารยภาคย         พราหมณแกว     กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๗. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ    

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน    ๖    คน 

๑. รศ.ดร.กาญจนา       บุญสง            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                   ติดราชการ 

๒. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี        ผูชวยอธิการบดี                         ติดราชการ 

๓. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล          ผูชวยอธิการบดี                                               ติดราชการ    

๔. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร         ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                     ติดราชการ     

๕. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ          ทรัพยนาวิน      กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ติดราชการ 

๖. อาจารยกฤษฎา          สรุิยวงศ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ติดราชการ 

                         

 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๙   คน 
๑. นางภควัน             จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                            

๒. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร         อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๔. อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๕. ผศ.ดร.พิชิต           สุดตา                รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๖. นางสาวสีนวล         ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๗.. นางชุติมา         แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๘. นายฤทธี               ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 

๙. นางสถาพร            บุญหม่ัน            รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

      กอนการประชุม   ไดมีการลงคะแนนการเลือกคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ  ผลการลงคะแนน  ดังนี้ 



๓ 

 

 

                       -  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร  ไดแก ผศ.พจนารถ                  

บัวเขียว  ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ   กรรมการจากกรรมการผูแทนคณาจารย ไดแก     

ผศ.ดร.ทัศนัย ท่ังทอง   ผศ.ดร.ศุภณัฐฑ  ทรัพยนาวิน 

                      -  คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร  ไดแก ผศ.

พจนารถ บัวเขียว  คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  ผอ.สถาบันวิจัย  กรรมการจากกรรมการผูแทนคณาจารย                      

ไดแกอาจารยกฤษฏา  สุริยวงศ   อาจารยภาคย  พราหมแกว    
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                      ๑.๑   การจัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาใหถูกตอง 

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหผูดูแลเรื่องระบบฐานขอมูลของนักศึกษา                 

ตองมีการตรวจสอบการกรอกรายละเอียดตาง ๆ ของนักศึกษาใหถูกตองสมบูรณ  เนื่องจากขอมูลดังกลาว                          

มีความสําคัญ หากกรอกขอมูลผิดพลาดจะเกิดผลเสียตอนักศึกษาได  ดังนั้น  จึงใหทําการปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลใหถูกตอง และเปนปจจุบนั 

                                       ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบในประเด็นดังกลาว  สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดมีการประชุมรวมกันกับศูนย

คอมพิวเตอรเพ่ือใหสามารถเปดระบบ และไดใหเจาหนาท่ีทะเบียนตรวจสอบขอมูลพรอมทําการแกไขขอมูล               

ใหถูกตอง 
                                        

                               มติท่ีประชุม   มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และกองพัฒนา

นักศึกษา  จัดหาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหทันกับนักศึกษาท่ีจะใชในปการศึกษา 

๒๕๖๒   

                    ๑.๒   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ป และโครงการการพัฒนาทองถิ่น                   

ป ๒๕๖๒ 

                            ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ตองทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ป ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาชาติ  ไดมีการปรับแกและเพ่ิมเติมตัวชี้วัดตาง ๆ                

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชนในการติดตามตรวจสอบ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองนําเสนอแผน

ดังกลาวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  ในการนี้  จึงทราบขอความคืบหนาการดําเนินการ

ดังกลาว  ในสวนของโครงการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ป ๒๕๖๒                         

ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน  ๓๐ ลานบาท  ขณะนี้มีเวลาทํางานเหลือ ๘-๙ เดือน  

ดังนั้น  จึงควรเรงดําเนินการ                           

                                สําหรับโครงการศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย จะมีการจัดตั้ง

ศูนยการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบายของแตละมหาวิทยาลัย   โดยใหไปพิจารณาความเหมาะสมวา



๔ 

 

 

หนวยงานนี้ จะอยูภายใตการกํากับของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  หรือเปนหนวยงานท่ีข้ึนตรงกับ

อธิการบดี 

                                ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึงแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ๒๐ ป  ใน ๔ ประเด็น การพัฒนาทองถ่ิน (เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม)  การการผลิตและพัฒนาครู (ครู นศ.ครู) การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คุณภาพ
อาจารย/บัณฑิต)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ธรรมาภิบาล)   
                               ในสวนของโครงการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี ป  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย                            

จะดําเนินการใน ๕  โครงการ ดังนี้  ๑) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของ

ประชาชนทองถ่ิน  ๒) โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP  ๓) โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี 

ความเปนระเบียบวินัย เขาใจในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน  ๔) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการ

อานออกเขียนไดและคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕) โครงการพัฒนาความรูทักษะทาง

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑  สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบหมาย  ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  ผศ.ดร.                    

วิภวานี  เผือกบัวขาว  ผูชวยอธิการบดี วางแผนการดําเนินงานตั้งแตตนทางถึงปลายทาง  มอบคณบดีทุกคณะ 

วางแผนการทํางานทุก ๆ  ๓ เดือน  โดยทําประชาคมรวมกับทองถ่ิน  และมอบท่ีปรึกษาอธิการบดี ท้ัง ๓ คน  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูติดตามการดําเนินงาน    
 

                   ๑.๓   กระบวนการติดตามผลงานวิจัยของนักวิจัย 

                              ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม    

ใหทราบถึงระบบการติดตามรายงานผลงานวิจัยของนักวิจัย   เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการกระบวนการ

ติดตามงานวิจัย มีความลาชาและเกิดการผิดพลาดบอยครั้ง  ซ่ึงมีผลกระทบกับนักวิจัยอยางมาก จึงขอใหมีการ

ตรวจสอบและแกไขโดยดวน   

 

 

                             นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  เสนอตอท่ีประชุม 

ในประเด็นการรายงานผลวิจัยนั้น  นักวิจัยควรกรอกขอมูลรายงานผลการดําเนินงานวิจัยผานระบบของ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอีกทางหนึ่งดวย  เพ่ือความถูกตองและรวดเร็ว  
 

                              มติท่ีประชุม   มอบสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ดําเนินการตรวจสอบ                

โดยเรงดวน 
 

                   ๑.๔   ความคืบหนา Green office  และ Green Library 



๕ 

 

 

                              ประธาน  ขอทราบความคืบหนา ของการดําเนินการโครงการ Green office  และ 

Green Library  

                             อาจารยมธุรส  ปราบไพรี  รอง ผอ.สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ในสวนการดําเนินการหองสมุดสีเขียว (Green Library) ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และผาน

เกณฑหองสมุดสีเขียว  ๘๐%  ซ่ึงจะครบกําหนด ๓ ป  ในปหนาและตองทําการประเมินใหม  สวนการ

ดําเนินงาน Green office  จะมีตัวชี้วัดท่ีคลายกัน  ดังนั้นจะทําการผนวกขอมูลเขาดวยกัน  สวนปญหาในการ

ดําเนินการจะเก่ียวกับดานพลังงาน เพราะอาคารของมหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปนอาคารเกา และขอให

มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินการ Green University 

                             นายสะอาด  เข็มสีดา  ผอ.สํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาเก่ียวกับ

โครงสรางพ้ืนฐานไมนาจะมีปญหา แตปญหาท่ีสําคัญไดแกระบบซอฟแวร ท่ีมหาวิทยาลัยยังไมไดพัฒนาให

ทันสมัย  ซ่ึงตองมีการวางแผนลวงหนาในระยะ ๑๐ ป 
 

                           มติท่ีประชุม   มอบหมาย ผูเก่ียวของพิจารณาดําเนินการวางแผนใหครอบคลุม                       

ทุกระบบ และใหสมัครเขารวมโครงการ Green University 
 

                   ๑.๕  การเตรียมการจัดการแขงขันทักษะวิชาการ และกีฬา พ.จ.น.ก สัมพันธ 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันทักษะวิชาการ และกีฬา พ.จ.น.ก สัมพันธ ดังนั้น  จึงใหเตรียมขอมูลเพ่ือประชุมหารือรวมกัน                 

ในกลุมภูมิภาคตะวันตก  ชวงเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

                           มติท่ีประชุม   มอบหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนา

นักศึกษา  ดําเนินการ 
 

                   ๑.๖  การผลิตครูคุณภาพ หลักสูตร ๔ ป  

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุม ขอทราบความคืบหนาการประชุมหารือเก่ียวกับการผลิตครู

คุณภาพ หลักสูตร ๔ ป  

                             ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการ

ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษา  เรื่องใชหลักสูตรครูคุณภาพเปนเลิศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (มรภ.) หลักสูตรครู ๔ ป  โดยจะมีการประชุมผูรับผิดชอบสาขาวิชาละ ๕  คน  เพ่ือผลิตหลักสูตรรวมกัน

จะทําการวิพากษหลักสูตร  ประกาศใชใหทันในปการศึกษา ๒๕๖๒  และจะมีการประชุมตัวแทน ปรับ มคอ.๑ 

ใหทันภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒  



๖ 

 

 

                            อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   ควรมีเสนอตอคุรุสภาใหนักศึกษาสายครู ท่ีเรียน ๕ ป ไดใบประกอบวิชาชีพครูเลย

โดยไมตองสอบ  เพ่ือความเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร ๕ ป   
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบคณบดีคณะครุศาสตร ดําเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๒) 
 

                   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข 
                               

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                      ๓.๑  รายงานความกาวหนา การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕  และงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาต ิครั้งท่ี ๘   

                   อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึงความคืบหนาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  ขณะนึ้

มหาวิทยาลัยตางๆ ไดสงรายชื่อนักวิจัยดีเดนมาบางแลว  การวาจางผูดําเนินการในการจัดนิทรรศการสํานักงาน

อธิการบดีรับไปดําเนินการ  งานเลี้ยงรับรองไดมีการประชุมหารือเตรียมการเรียบรอยแลว 

                             งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๘  ณ  อุทยานเฉลิม                  

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนครคีรี  มีหนวยงานจากตางประเทศ  แจงความประสงค

เขารวมงานกิจกรรม จํานวน ๑๔ ประเทศ  สวนเครือขายในประเทศตอบรับรวมกิจกรรมทุกภูมิภาค ในสวน

กิจกรรม Workshop ดานศิลปวัฒนธรรมมีการประชุมเตรียมการแลว   สําหรับเรื่องสถานท่ีจัดงาน  ณ  อุทยาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนครคีรี  ขณะนี้ตองรอสํานักพระราชวัง  แจงผล

การอนุญาตใหมหาวิทยาลัยทราบกอน    สวนการไปศึกษาดูงานเสนทางการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร                

เพ่ือยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ  ไดมีการประสานงาน พรอม

ท้ังจัดสงเอกสารของผูท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงานเรียบรอยแลว 
 

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 



๗ 

 

 

                        -   ของท่ีระลึกท่ีจะแจกกลุมอธิการบดี  วิทยากร  และผูรวมเสวนาบรรยายพิเศษ  ใหใชเปน

หนังสือตามรายเสด็จท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําไวแลว 

                        -   จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตสําหรับวิทยากรผูบรรยายพิเศษ/เสวนา 

                        -   จะมีการจัดแถลงขาว วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  และวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

                        -   หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด (๒,๐๐๐ ท่ีนั่ง)  ขณะนี้เสร็จเรียบรอยแลว 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                     ๔.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่องมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                      อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนไปตาม

แผนการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙   ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้   
 

                       ขอ ๓  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวย ๖ มาตรฐาน ดังนี้     

                                มาตรฐานท่ี ๑  ดานผลลัพธผูเรียน มีความรูความสามารถในการสรางสัมมาอาชีพ 

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สรางสรรคนวัตกรรม เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง รักษความเปนไทย  

                                มาตรฐานท่ี ๒  ดานการวิจัยและนวัตกรรม  มีผลงานวิจัยท่ีสรางสรรค หรือทรัพยสิน

ทางปญญา ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ มีเครือขายรวมกับองคกรภายในและภายนอกประเทศ  

                                มาตรฐานท่ี ๓  ดานการบริการและวิชาการ ใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบท  ตอบสนองความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน ชุมชนและสังคม  มีความรวมมือท้ังใน

ประเทศ และตางประเทศ  

                                มาตรฐานท่ี  ๔  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  มีการจัดการเรียนรู การวิจัย 

บริการวิชาการ การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและตางประเทศอยางเหมาะ   

                                มาตรฐานท่ี  ๕  ดานการบริหารจัดการ  มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียน ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรอยางตอเนื่องสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐานอุดมศึกษา  



๘ 

 

 

                                มาตรฐานท่ี  ๖  ดานจุดเนนของสถาบัน โดยกําหนดวิสัยทัศนไววา “ภายในป 

๒๕๖๒ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหารและการทองเท่ียว” ตองมีการประเมินความสําเร็จ ท่ีสะทอนใหเห็น

เปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถาบัน    

                               จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบ 

                          มติที่ประชุม  มอบหมาย ผูบริหารทุกคน ไปพิจารณารายละเอียดมาตรฐาน

การศึกษา  หากมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม  แจงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพ่ือวิเคราะห  แลวนํารางประกาศ

ฉบับนี้  เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา    
 

                  ๔.๒  ประกาศ กําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    

                            ผศ.ดร.พิชิต สุดตา รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นําเสนอตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีวารสารวิชาการ เปนวารสารประเภทสหวิทยาการ

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมีการเผยแพรในรูปแบบการตีพิมพ ๓ ฉบับ ใน ๑ ป ซ่ึงท่ีผานมา

มหาวิทยาลัย ไมไดเก็บเงินในการลงบทความจากบุคคลใด  แตมหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ 

เชน คาตอบแทนผูทรงคุณท่ีอานบทความ  คาพิมพวารสาร  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรใหมีเก็บคาใชจายการลง

บทความ  โดยกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพวารสาร ดังนี้   

๑) ผู เขียนชื่อแรกท่ีเปนนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กําหนดอัตรา              

คาดําเนินการจัดพิมพ บทความละ ๑,๕๐๐  บาท 

๒) ผูเขียนชื่อแรกท่ีเปนบุคลากรภายนอกในมหาวิทยาลัย  กําหนดอัตราคาดําเนินการ

จัดพิมพ บทความละ ๒,๕๐๐  บาท 

                            จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความคิดเห็น                                      

และขอเสนอแนะ   การกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

                         คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                         -  ควรพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดน และใหเขาในฐานขอมูล 

TCI  กลุมท่ี ๑  เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูท่ีสนใจลงบทความ และเอ้ือประโยชนตอการเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

                         -  เห็นควรใหยังคงมีวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย และวารสารของคณะตาง ๆ เพ่ือ

ความหลากหลาย และเปนท่ีนาสนใจ 

                         -  ควรพัฒนาวารสารของคณะมนุษยศาสตร และวารสารของคณะวิทยาศาสตรฯ ใหมีการ

เผยแพรมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนในการอางอิง  และมีผลตอการเลื่อนลําดับของ Webometrics 



๙ 

 

 
                              

                         มติท่ีประชุม   ประกาศ กําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี   
 

                   ๔.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement  Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๑                   

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  รอบปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

                            อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  ไปเรียบรอยแลวนั้น  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๑   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบถัดไป                            

                  ในการนี้   ขอให ท่ี ประชุม พิจารณ าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)                            

ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ 

สํานัก และสถาบัน ท่ีไดขอเสนอแนะจากผลการประเมิน  กิจกรรมท่ีจะพัฒนา เปาหมาย ผูรับผิดชอบ  

ระยะเวลา และความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  จึงขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไป  
 

                         คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                        -  ทุกหนวยงานตองระบุโครงการ/กิจกรรม  ท่ีไดใชงบประมาณในการจัดกิจกรรมลงในแผน   

 ปฎิบัติราชการดวย  

                        -  ปรับกิจกรรมท่ีจะพัฒนา การเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ.

กําหนด  

                        -  ทําการวิเคราะหรวบรวมขอเสนอแนะท่ีมีประเด็นคลายกันใหมาอยูในขอเดียวกัน 

                        -  ประเด็นการจัดหารายได  ขอใหทุกคณะดําเนินการใหเกิดผล เนื่องจากจํานวนนักศึกษา

ลดลงอยางมาก  มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีรายไดจากแหลงอ่ืน ดังนั้น ทุกคณะตองบริหารจัดการการหารายได

ของคณะ ๆ ละ ๑ โครงการ                

                        มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ   ในสวนการจัดหารายได  ใหทุกคณะสงโครงการ  

ท่ีจะดําเนินการอยางนอย ๑  โครงการ   โดยมอบ ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี  และผูอํานวยการ 

สํานักงานอธิการบดี กํากับดูแลและใหสงโครงการท่ีพรอมจะดําเนินการ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
       

                    ๔.๔  การมาทํางานสายของพนักงานคณะพยาบาลศาสตร 
 



๑๐ 

 

 

                              อาจารยณัทกวี  ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยขณะนี้อยูในชวงการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลากร  คณะพยาบาลศาสตร จึงขอหารือเก่ียวกับการ

มาปฏิบัติงานสายเกินกําหนดในประกาศของคณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงจะมีผลตอการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยใน

ประกาศไดกําหนดไววา 

                         -  กรณีพนักงานมาปฏิบัติงานสาย ๑๕ ครั้งข้ึนไป ตอรอบการประเมิน คณะกรรมการ

บริหารคณะสามารถพิจารณาไมเลื่อนข้ันเงินเดือน       
  

                         -  กรณีพนักงานออกงานกอนเวลา ๑๖.๓๐ น. จํานวน  ๑๕ ครั้งข้ึนไป ตอรอบการประเมิน 

คณะกรรมการบริหารคณะสามารถพิจารณาไมเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

                             รายละเอียดเปนไปตาม ประกาศ เรื่องการกําหนดจํานวนครั้งของการลา และการมา

ทํางานสายของพนักงานคณะพยาบาลศาสตร   (ตามเอกสาร หนา ๒๓-๒๕ )   

                             ในการนี้  คณะพยาบาลศาสตร  จึงขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม วาคณะสามารถ

ดําเนินการไมพิจารณาใหข้ึนเงินเดือนแกบุคคลท่ีมาสายเกินกวาท่ีประกาศคณะพยาบาลศาตรกําหนดไว                             

ไดหรือไม  หรือจะมีมาตรการอ่ืนใดท่ีจะดําเนินการแกบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานสายเกินกําหนด 
 

                         คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                         -  ในเบื้องตน คณบดีตองตรวจสอบขอมูลของแตละบุคคล และมีการพูดคุย หรือใหชี้แจง

สาเหตุของการมาสายของแตละบุคคล  หากมีเหตุผลไมเพียงพอ อาจมีการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

สวนการพิจารณาไมเลื่อนข้ันเงินเดือน ตองมีองคประกอบหลายสวน 
    

                        มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๔.๕  การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการ

หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากอง   

                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการบริหารงานของสวนราชการท่ีจัดตั้งตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย   ใหเหมาะสมสอดคลอง        

กับภารกิจมากยิ่งข้ึน  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ  เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัด ท่ีมี

ฐานะเทียบเทากอง พ.ศ............  สรุปสาระคําสัญ   ดังนี้ 

                             ขอ ๔  ใหจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และใหมีฐานะเทียบ             

เทากอง  ดังนี้  กลุมงานพัฒนากายภาพ  ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม  กลุมงานสื่อสารองคกร  ศูนยพัฒนา

ภาษาและวิเทศสัมพันธ  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ศูนยกีฬาและนันทนาการ 

                             ในสวน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงาน

ผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง สวนราชการหรือ



๑๑ 

 

 

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  พ.ศ..............(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จะมีการปรับการแบงงานบางหนวยงาน ดังนี้ 

                           -   กองกลาง  เพ่ิมหนวยงาน  งานนิติกร   

                           -   กองพัฒนานักศึกษา  ปรับหนวยหอพักนักศึกษา  เปนงานหอพักนักศึกษา 

                           -   สํานักงานคณบดี   คณ ะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร   เพ่ิ ม ศูนย เรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมและสกุลชางเมืองเพชร 

                           -   สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัดศูนยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร  และเพ่ิมงานนวัตกรรมทางการศึกษา 

                           -   สํานักงานผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จะแยกงานวิจัยและ

พัฒนาทองถ่ินเปนคนละงาน 
 

                            คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 

                         -  เพ่ิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในสังกัดคณะครุศาสตร  

                         -  เพ่ิมงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี                

ใหอยูในสังกัดสถาบันวิจัยฯ 

                        -   ใหศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานชางไฟฟา  อยูในสังกัดคณะวิศวกรรมฯ 

                        -   ปรับขอความเปน  หนวยวิจัยและศูนยความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร 

              -   ปรับขอความเปน  งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา          

                        -  ปรับขอความ หนวยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและบริการทองถ่ิน ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เปน หนวยบริการวิชาการ 
 

                        มติท่ีประชุม มอบหมาย  คณะ/สถาบนัน/สํานัก  กลับไปตรวจสอบหนวยงานในสังกัด           

วามีครบถวนและชื่อเขียนถูกตองหรือไมอยางไร  หากมีการแกไขแจงไปยังผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
          

                   ๔.๖  ประกาศ กําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการคุมสอบ การสอบวัดระดับ    

ภาษาจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคคคลท่ัวไป 

                             นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุม  ตามท่ี

ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรฯ ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยทดสอบภาษาจีน  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน

ภาษาจีน และผูสนใจทางดานการเรียนการสอนภาษาจีนในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียงในภูมิภาค

ตะวันตก  เพ่ือใหการจัดการสอบเปนไปตามประกาศของศูนยสอบภาษาจีนสวนกลาง  สํานักงานฮ่ันปน              

เมืองปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยรชภัฏเพชรบุรี  จึงไดจัดทําราง ประกาศกําหนดอัตรา

คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ   การสอบวัดระดับภาษาจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี                   

และบคุคคลท่ัวไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 



๑๒ 

 

 
 

                            ขอ ๔  ใหกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนกรรมการคุมสอบ  ดังตอไปนี้ 

๑) กรณีคุมสอบเต็มวัน  ท้ังภาคเชา และภาคบาย ใหจายคาตอบแทนเหมาจาย                      

ไมเกิน ๑,๐๐๐  บาทตอคน 

                                 ๒) กรณีคุมสอบครึ่งวัน  ท้ังภาคเชา (เวลา ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.) หรือภาคบาย (เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.)  ใหจายคาตอบแทนเหมาจายไมเกิน ๕๐๐  บาทตอคน      
     

                             ขอ ๕  การเบิกจายคาตอบแทน ตามขอ ๓  ใหกรรมการคุมสอบเบิกคาตอบแทน                         

ไดตามจํานวน ดังตอไปนี้        

                                  ๑)  จํานวนผูสอบ  ตั้งแต  ๒-๓๐ คน  ใหมีกรรมการคุมสอบได  ๒  คน 

                                  ๒)  จํานวนผูสอบ  มากกวา ๓๐ คน  ใหเพ่ิมตามจํานวนผูสอบ  ๑๐  คนตอ

กรรมการคุมสอบ ๑  คน 
                          

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ประกาศ กําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการคุมสอบ การสอบ

วัดระดับภาษาจีนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคคลท่ัวไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ                     

                       ๕.๑  การจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี   แจงตอ ท่ีประชุมใหทราบ  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยมอบหมายให รศ.ยศ ธีระเดชพงศ กํากับดูแล งานดานการจราจรและความปลอดภัยภายใน

มหาวิทยาลัย  ณ ปจจุบันไดมีการกําหนดจุดทํางานของ รปภ. ๙ จุด ดังนี้  บริเวณประตูดานขาง  บริเวณอาคาร 

๒๕  บริเวณทางเขาอาคาร ๑๔  บริเวณดานหนาและดานขางอาคาร ๑๔ (ฝงหองสมุด)  บริเวณดานขางอาคาร 

๑๔ (ฝงสํานักสงเสริมวิชาการ)  บริเวณดานหลังอาคาร ๑๔ ดานหนาศูนยคอมพิวเตอร  บริเวณสี่แยกคณะ

วิทยาการจัดการ  บริเวณหอพักนักศึกษาหญิง  บริเวณดานหนาและดานขางคณะครุศาสตร  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)   โดยมีจุดตอกบัตรเพ่ือใหทราบจํานวน รปภ.ท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีจริง  สวนคุณสมบัติ

ของ รภป.นั้นตองมีการพูดคุยกันอีกครั้ง ในสวนของสถานท่ีจอดรถ จะไมอนุญาตใหจอดรถบริเวณหนาศูนยคอม 

และศูนยภาษา  โดยกําหนดใหมาจอดรถขางอาคารสํานักวิทยบริการฯ  ในสวนของการจอดจักรยานยนต ขอให

แตละคณะชวยกํากับดูแลดวย 

                             รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนงานดาน

จราจรมีการแบงสวนการดูแล ๒ สวน ไดแก  คณะดูแลพ้ืนท่ีสถานท่ีจอดรถรอบอาคารของตนเอง เนื่องจาก



๑๓ 

 

 

นักศึกษาสวนใหญจะเชื่อฟงบุคลากรของคณะมากกวา รปภ. ซ่ึงคิดวาเปนวิธีท่ีไดผล  นอกนั้น จะใชสวนกลาง

ดูแลการจอดรถ 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้   

                          -  ควรใหอาจารยในสาขาวิชา  ชวยกําชับแนะนําการจอดรถของนักศึกษาดวย 

                         -  ไมควรอนุญาตใหจอดรถบริเวณเกาะกลางท่ีคณะวิทยาการจัดการ เพราะเปนปญหาตอ

เสนทางวิ่งเขา-ออกของรถไฟฟา 
 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                     ๕.๒  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเงินยืมทดรองจายจากเงินรายได          
พ.ศ.๒๕๖๑                   
                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการ

ปฏิบัติเก่ียวกับการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทํา

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเงินยืมทดรองจายจากเงินรายได  พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติ

ตามประกาศเครงครัด   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                             ขอ ๙  หากผูยืมไมชําระเงินยืม ภายในกําหนด ตามขอ ๘ ใหงานบริหารคลังและ

ทรัพยสิน จัดทําใบทวงเงินยืมแจงใหผูยืมทราบวาเงินยืมไดครบกําหนดแลว ทุกวันท่ี ๑ และวันท่ี ๑๕ ของเดือน                  

พรอมท้ังจัดทําหนังสือแจงการหักเงินเดือนใหกับผูยืมทราบ และจัดสงรายชื่อผูยืมท่ีคางเงินยืมเกินกําหนด      

ใหเจาหนาท่ีหักเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนหรือเงินยืมอ่ืนใดท่ีไดรับ เพ่ือชดใชเงินยืมกอนการชําระหนี้อยางอ่ืน 

พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป โดยถือวาผูยืมเงินยังมิไดสงใชเงินยืมเทาจํานวนท่ีทักทวงนั้น 

                              ผูยืมรายใด มีการนําเงินสดมาชําระคืนเงินยืมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินยืมท่ีผูยืมไดยืมไป 

ผูยืมตองทําบันทึกชี้แจงเหตุผล ในการคืนเงินยืมดังกลาวเสนออธิการบดี ท้ังนี้หากเหตุผลไมเพียงพอตอการรับฟง 

อาจมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบของผูยืมนั้น 

                              ผูยืมรายใด มีเหตุใหหักเงินเดือนเพ่ือชําระหนี้เงินยืม ใหงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

รายงานรายชื่อผูยืมดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบ และเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัย และงด

พิจารณาความดีความชอบประจําปแกผูยืมรายนั้น พรอมแจงบันทึกในทะเบียนประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  

                            มติทีป่ระชุม  รับทราบ และมอบผูบริหารแจงบุคลากรในสังกัดใหปฏิบัติตามประกาศ

อยางเครงครัดเพ่ือประโยชนตอทางราชการ 

 



๑๔ 

 

 
 

                      ๕.๓  การรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําลังเปดรับ

สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ึ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  ตั้งแตบัดนี้ – วันท่ี ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒  ในการนี้  

จึงขอใหทุกหนวยงานชวยประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ             

                  ๕.๓  เรื่องแจง จากสํานักงานอธิการบดี 
 

                     -  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑         

                           ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในการนี้  จึงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเทากับรอยละ 

๘๙.๒๗  ซ่ึงถือวาอยูในระดับสูงมาก  เม่ือจัดอันดับผลคะแนนระหวางสถาบัน พบวาอยูในอันดับท่ี ๘  จาก ๘๑ 

หนวยงาน  เม่ือพิจารณาตามดัชนี พบวา 

                      -  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนสูงสุด เทากับรอยละ ๙๖.๓๙  

                      -  ดัชนีความโปรงใส ไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๓.๔๘ 

                      -  ดัชนีความพรอมรับผิด  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๗.๗๙   

                      -  ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๗.๗๙   

                      -  ดัชนีความพรอมรับผิด  ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๑.๖๙   

(รายละเอียดตามเอกสาร   หนา  ๓๙-๔๔) 

 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
           
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   

๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 



๑๕ 

 

 

      -   รับทราบ   ความคืบหนาแผนการดําเนินโครงการพัฒนากายภาพและมหาวิทยาลัย 

สีเขียว  โดยไดมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  สวนการนําระบบ

สายไฟฟาลงดิน  จะมีการรื้อสาย/เสาเดิมออก ภายในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  สําหรับการจัดเตรียมหอง

รับรอง งานราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕  ไดจัดหองประชุมปญญาการพานิช (หอง ๒๐๐ ท่ีนั่ง)  โดยจะจัดเตรียม

ครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และปรับปรุงหองน้ํารับรองใหเหมาะสม 
 

         -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาการปองกันชางปา  โดยจะใชกลิ่นตาง ๆ จากเสือโครง 

เชน ปสสาวะ มูล น้ําท่ีเสือโครงอาบ และกลิ่นพริก  กลิ่นยูคาลิปตัส  ซ่ึงชางจะเดินถอยหนีเม่ือไดกลิ่นเสือโครง 

ในข้ันตอนตอไปจะใหโดรนพนสารละลายน้ํากลิ่นเสือโครงและกลิ่นพริก ณ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน  

                                                        - รับทราบความคืบหนาการพัฒนารถบดเกลือ โดยไดสํารวจความตองการของเกษตรกร

นาเกลือ ในการออกแบบรถบดเกลือใหสามารถใชงานไดจริง  พรอมท้ังไดมีการจดสิทธิบัตรเปนรถขนยายเกลือ    

ท่ีมีลอทรงกระบอกยาววางแนวขนานกัน โดยมีกระบะเก็บเกลือวางอยูบนโครงรถเหนือลอ การเทและการเก็บ

กระบะควบคุมดวยระบบไฮโดรลิคหรือคันโยก หรือใชมือยกเท 

                            -  รับทราบ  ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๗๙) 

                            -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                    

ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕       

                             -  อนุมัติ   แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕ ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

                             -  อนุมัติ   งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจาย

ในป พ.ศ.๒๕๖๒  จํานวน ๒๐,๑๑๙,๗๐๐ บาท เพ่ือดําเนินโครงการ ดังนี้  โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเทียบเทาสากล  กอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต  เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา

และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ   กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                                                       -   อนุมัติ  งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จากเงิน

รายไดสะสมคงเหลือ จํานวน ๑๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินโครงการ ดังนี้  ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕  ปรับปรุงหองรับรองในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ

วิจัย   งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธเฉลิมพระเกียรติและการแสดงนานาชาติ 

                             - ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

                             -  อนุมัติ แผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับ            

ปริญญาโท รวมท้ังสิ้น ๑๑๐  คน  แบงเปนภาคปกติ จํานวน ๒๐ คน  ภาคนอกเวลา ๙๐ คน ประกอบดวยสาขา 



๑๖ 

 

 

วิชายุทธศาสตรการพัฒนา  สาขารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

และสาขาบริหารการศึกษา   

-  อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ........ 

- อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ....... 

- เห็นชอบในหลักการ การเทียบเคียงสาขาวิชาในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

         -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๖ ราย 

- ใหความเห็นชอบอนุมัติขอปรับคําอธิบายรายวิชาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) โดยไมมีขอทักทวง 

- อนุมัติแผนเปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู                   

ปการศึกษา๒๕๖๑  จาํนวน ๑๒๐ คน   โดยใหเปดการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้ง  จะเปดรับสมัครนักศึกษาและ

ดําเนินการสอบคัดเลือก ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  และเปดการเรียนการสอน ต้ังแตเดือนธันวาคม 

๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒  คาหนวยกิตและคาลงทะเบียน  ภาคการศึกษาละ ๑๔,๐๐๐ บาท 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๐  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 



๑๗ 
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