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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ที่ ๒๔   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน        ๒๔     คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี        กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน           รองอธิการบดี        กรรมการ 

๔. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงษ     ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                    กรรมการ 

๕. รศ.กาญจนา  บุญสง           ท่ีปรึกษาอธิการบดี       กรรมการ 

๖. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวานี            เผอืกบัวขาว     ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๘. ผศ.วราภรณ   แกวแยม         (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ      กรรมการ 

๑๑. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     กรรมการ 

๑๓. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๔. อาจารยวรวุทธิ์         ยิม้แยม  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๕. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๑๗. อาจารย ดร.พีรศุษย   บุญมาธรรม      (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                 กรรมการ 

๑๘. นางสาวศศิกาญจน    พูลผิว  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                            กรรมการ 

๑๙. อาจารยตวงสิทธิ์ สนขํา            (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ               กรรมการ 

๒๐. ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 

๒๑. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          กรรมการ 

๒๒. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          กรรมการ   

๒๓. อาจารยกฤษฎา สุริยวงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา    กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ    

 

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน    ๗   คน 

๑.  ผศ.พจนารถ   บัวเขียว  รองอธิการบดี      ไปราชการ 

๒.  ผศ.ดร.กฤษตชน         วงศรัตน          รองอธิการบดี      ไปราชการ 

๓. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี    รองอธิการบดี      ไปราชการ 

๔. อาจารย ดร.กฤษดา      ตั้งชวาล          ผูชวยอธิการบดี      ไปราชการ 

๕. อาจารย ดร.ทัดทอง  พรามหณี         ผูชวยอธิการบดี      ติดราชการ 

๖. อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี       ไปราชการ 

๗. อาจารยภาคย            พราหมณแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา        ติดราชการ 

 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๖   คน 
๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจติรปญญารักษ  ผูชวยรองอธิการบดี 

๒. นายนเรนทร         อมรจุติ           รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๓. นายกิตติภพ         รักษาราษฎร        นักวิชาการศึกษา     

๔. นางสาวสีนวล         ไทยานนท           หัวหนางานบรหิารท่ัวไป 

๕. นางชุติมา         แฉงฉายา            นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี               ทิมรอด              นักบริหารงานท่ัวไป 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

       
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                    ๑.๑  ขอขอบคุณใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม  

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัด

กิจกรรมตาง ๆ  โดยเฉพาะงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕  และงานมหกรรม

อาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘  ซ่ึงการจัดงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   โดยความ



๓ 

 

 

รวมมือจากทุกภาคสวน  จึงขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเครือขาย ท่ีใหความรวมมืออยางดี และ

จะถือโอกาสในชวงปใหมจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคสวน   
 

          มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 ๑.๒  การจัดงาน “วันราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ”  

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนเดือน พระราชทานนาม

ราชภัฏ และไดเรียนปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัย  จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ในงาน “ราชภัฏสดุดี ๑๔ 

กุมภาพันธ” เนื่องในโอกาสวันพระราชทานนามราชภัฏ เพ่ือถวายราชสดุดีและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ร.๙)  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ

เชน พิธีทําบุญตักบาตร  พิธีถวายราชสดุดี กิ จกรรมเสวนาพิเศษสกุลชางเมืองเพชร การเปดปายอาคาร/ถนน 

การปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ   

                                ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ีประชุม

ถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรม ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ  ใหทราบดังนี้ 

                               วันท่ี  ๑-๑๐  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ กิจกรรมเปดบาน PBRU เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรูสู

มหาวิทยาลัย  โดยมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙/ ร.๑๐  นิทรรศการศิลปะสกุลชางเมืองเพชร             

กิจกรรมคาย PHETCH  RAJABHAT                  

      วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  จัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรม

เสวนาพิเศษ “สกุลชางเมืองเพชรกาวสู UNESCO” 

   วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  พิธีเปดปายสนามกีฬา อาคารและถนนของมหาวิทยาลัย  

กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ตนทองอุไร)  

   วันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักศึกษากับการปรับตัว                

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค ๔.๐” 

                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  ขอใหแตละคณะ  เตรียมการจัดกิจกรรมในชวง

เดือนกุมภาพันธ  โดยใหแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม “ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ”  และให

แตละหนวยงานรับผิดชอบในแตละกิจกรรม  และใหการจัดกิจกรรมปลูกตนไมเปนสวนหนึ่งของ Green 

University  ในสวนกิจกรรมสกุลชางเมืองเพชร  มอบหมายให ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษย

ศาสตรฯ ดําเนินการ 

                              คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                           -  ควรเชิญผูบริจาคท่ีดินใหกับมหาวิทยาลัย มารวมกิจกรรมในครั้งนี้  และใหเรียนเชิญ

บุคคลท่ีมหาวิทยาลัย  ไดนําชื่อมาติดปายท่ีหองประชุม และสถานท่ีตางๆ เขารวมเปนเกียรติพิธีเปดปายในวัน

ดังกลาวดวย 



๔ 

 

 

                          -  ในสวนกิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “นักศึกษากับการปรับตัวเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงยุค ๔.๐”  ควรเชิญนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  มาเขารวมฟงบรรยายดวย  โดย

อาจจะมีการปรับหัวขอการบรรยายใหเหมาะสม เพ่ือเปนการเปดบาน PBRU 
 

       มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

๑.๓   การเตรียมการแขงขันทักษะวิชาการ และงานกีฬา พ.จ.น.ก. 

                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  ขอทราบความกาวหนาการเตรียมการในการเปน

เจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาการ และงานกีฬา พ.จ.น.ก 

           นายกิตติภพ  รักษาราษฏร   นักวิชาการศึกษา แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการเตรียม

ความพรอม ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงปรัมพิธีใหมใหแลวเสร็จทันงานกีฬา  ในดานกีฬาไดมีการจับสลาก

เพ่ือแบงสายการแขงขันเรียบรอยแลว 

           อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ในสวนการแขงขันทักษะทางวิชาการ  ขณะนี้คณะตาง ๆ  ไดมีการแจงรายละเอียดของ

กิจกรรม/รายการท่ีจะเขารวมแขงขันบางแลว  สวนกําหนดการวันแขงขันและวันในการการฝกซอม  จะทํา

หนังสือแจงไปยังคณะใหทราบตอไป 

 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนสาขาดานดนตรี  ซ่ึงไมมีรายการในการ

การแขงขัน  แตไดรับขอมูลวานักศึกษามีความประสงคมีสวนรวมในงานดังกลาว โดยจะจัดแสดงดนตรี  ดังนั้น  

จึงควรจัดใหนักศึกษา แสดงดนตรีในกิจกรรมการเลี้ยงตอนรับในชวงงานเลี้ยงตอนรับ  หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมี

ความเหมาะสม 
   

        มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบรุี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๖ พฤศจกิายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๖) 
 

                   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข 
                               



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง     

-   ไมมี     -    
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                     ๔.๑  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย กองทุนสถาบันชางเมืองเพชร

และศิลปะรวมสมัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

                  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา เพ่ือเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหคงอยู
เพ่ือสืบสานใหนักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป เห็นความสําคัญและปฏิบัติงานดานศิลปะ จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้ง
กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และไดจัดทํา (ราง) ระเบียบ      
วาดวย กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย พ.ศ.2561  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๑๙-๒๐)  
สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                   ขอ ๔  วัตถุประสงคของกองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย  คือ 
                        ๔.๑  เพ่ืออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหคงอยู 
                         ๔.๒  เพ่ือเปนศูนยเรียนรูศิลปวัฒนธรรมใหคงอยู    
                         ๔.๓  เพ่ือสืบสานใหนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเห็นความสําคัญและปฏิบัติงาน 
                                ดานศิลปะตอไป 

                     ขอ ๕  เงินรายไดของกองทุนไดมาจาก 

                         ๕.๑  เงินรายไดจากเงินดอกผลจากบัญชีกองทุนสถาบันชางเมืองเพชร 
                          ๕.๒  เงินอุดหนุนมาจากมหาวิทยาลัยท่ีอนุมัติสมทบเขากองทุน 

                          ๕.๓  เงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
                                 คณะกรรมการ 
                           ๕.๔  เงินหรือทรัพยสนิท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหกองทุน                             
                           ๕.๕  รายรับอ่ืน ๆ  

 

                             จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

          คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้

      -   เห็นควรเพ่ิม ประธานสภาคณาจารยและขาราชการประจํา  และประธานสาขาวิชา

สถาปตยกรรม   เปนคณะกรรมการบรหิารกองทุน  
 

                          มติท่ีประชุม   เห็นชอบหลักการ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   วาดวย

กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย พ.ศ.2561   และใหปรับเพ่ิมคณะกรรมการบริหารกองทุน              
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



๖ 

 

 

                    ๔.๒  โครงการอบรมหลกัสตูรการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือการเปลีย่นแปลงมหาวิทยาลัย

ในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุมมหาวิทยาลยัราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 

                    อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูชวยรองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม               

ใหทราบวา  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใหจัดทําโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี ๒๑  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก บัดนี้                          

ไดจัดทํารายละเอียดชหลักสูตรดังกลาวแลว  ดังนี้  หลักสูตร Global Professional Development Program 

for Leadership   โดยมีวัตถุประสงคสรางและพัฒนานักบริหาร ระดับรองคณบดี รองผูอํานวยการและกลุมคน

รุนใหม (Young blood) ท่ีมีความสามารถ และพรอมท่ีจะกาวสูการเปนผูบริหารในอนาคต 

                               เปาหมายของผูเขารับการอบรม ไดแก รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

และกลุมคนรุนใหม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก จํานวน ๖๐ คน  ผูเขารับการอบรมตองผานการ

ฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ ๙๐ ของชั่วโมงการอบรม จะไดรับประกาศนียบัตร การศึกษาดูงานและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและการเสริมสรางประสบการณท้ังในและตางประเทศ  ระหวางเวลาในการฝกอบรม ตั้งแต

วันท่ี ๑๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   ศึกษาดูงานและการเสริมสรางประสบการณของมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒   คัดเลือกบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ือไปศึกษา เรียนรูการบริหารงาน

ดานตางๆ กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เปนระยะเวลา ๑ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๒)  คาใชจาย มีดังนี้  

คาลงทะเบียนอบรมจํานวน ๙,๕๐๐ บาทตอคน   คาศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน  ๓๐,๐๐๐ บาทตอคน  

คาใชจายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ (๑ เดือน)  ๑๘๐,๐๐๐ บาทตอคน  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  

                   คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
 

                          -   ควรเพ่ิมประเด็น การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสูการออกนอกระบบ   

                -   เนื้อหาการอบรม ควรเนนดานความรู ดานการคิด และดานเทคนิคใหมากกวา 

                              ดานเนื้อหา 

                          -   การเชิญวิทยากร ควรเชิญผูมีความสามารถเชี่ยวชาญทันสมัย 

                                   -    การศึกษาดูงาน  ควรเขาไปดงูานในหนวยงานท่ีมีการปรับเปลี่ยนองคกรอยางชัดเจน 

                          -   ควรอนุญาตใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขารวมฟงการบรรยายจาก

วิทยากรเพ่ือเปนการสรางความรูและเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไมตองเสียงบประมาณในการเขาฟง 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหปรับแกไขรายละเอียดโครงการ  ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลวนําเสนอสภาวิชาการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ                     



๗ 

 

 

                         ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ดวยนายกสภามหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี ไดดํารงตําแหนงครบวาระ เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให

การดําเนินงานการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย  ขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของ จึงจัดทําประกาศหลักเกณฑ  วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิทินการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๒-๒๔)    ดังนี้                                   

                            -  การนําสงรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต

วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ถึง ๒๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  งานสภามหาวิทยาลัย   

                            -  เสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒  โดยวิธีการลงคะแนนลับนับเปดเผย 

                            -  คณะกรรมการฯ  ดําเนินการทาบทาม  สมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

ในระหวางวันท่ี  ๕-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

                            -  มหาวิทยาลัยแจงชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                     ๕.๒   การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

             นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง

รายละเอียดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  โดยขอใหบุคลากรสังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน  

เสนอรายชื่อผูเขารับการสรรหา ไดคนละ ๑ รายชื่อ  โดยเสนอไดท่ีสํานักงานอธิการบดี  หรือดาวโหลดแบบฟอรม

การเสนอชื่อไดท่ีเวบไซตของมหาวิทยาลัย  ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                 

                    ๕.๓    การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ตามท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยตองทําการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  ขณะนี้อยูในข้ันตอนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหา  และอยูระหวางการกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑการสรรหาตอไป 
 



๘ 

 

 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

      ๕.๔  การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562                  

และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดป 

                                    นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ดวยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี  จะดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล ปใหม พ.ศ.2562  และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดป  โดยขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ ดังนี้ 

๑) ประชุมผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือสรางการรับรู สรางการมีสวนรวมในการลด 
อุบัติเหตุทางถนน 

๒) ทําบันทึกขอตกลงระหวางสถานศึกษา/บุคลากร/นักศึกษา พรอมรายงานผล 
ใหจังหวัด 

    ๓)  ใหผูบริหาร บุคลากรดานการศึกษาและครอบครัว เปนแบบอยางในการ 
รณรงคเปนลําดับแรก 

    ๔)  อบรมนักศึกษา รณรงคใหเห็นถึงผลเสียจากอุบัติเหตุและการกระทําผิด 

กฎหมายจราจร และการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด เครงครัดจริงจังตามอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

                                  ๕)  สรางแกนนํานักเรียน นักศึกษา ดําเนินกิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน เฝาระวังกลุม 
ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 

                                  ๖)  สนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนจิตอาสา รณรงคปองกันอุบัติเหตุ กิจกรรม 
สวดมนตขามคืนเพ่ือดึงนักเรียน นักศึกษาออกจากพ้ืนท่ีถนน สถานบันเทิง สถานท่ีท่ีเสี่ยงและมีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุ 
     ๗)  หากบุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาท่ี มีการกระทําผิด (เจาหนาท่ีตํารวจ 

รายงาน) ใหมีโทษทางวินัยดวย 

                 ๘)   ใหสถานศึกษารายงานการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และการ
ถูกดําเนินคดีจราจร ใหหนวยบริหารการศึกษากํากับทราบ 

๙) หลังชวงรณรงคเทศกาลปใหม(วันท่ี 3 มกราคม 2562) สถานศึกษา รายงาน 

ผลใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีทราบ เพ่ือแจงจังหวัดเพชรบุร ี
 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                       ๕.๕   การจัดงานปใหม ๒๕๖๒ 
                                   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี   แจงตอ ท่ีประชุมใหทราบว า  
มหาวิทยาลัย กําหนดจัดงานปใหม  ๒๕๖๒  ในวันพุธท่ี ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  โดยชื่องาน “รําวงลั้ลลา        
สุขอุรา ปกุน” ในชวงเชาจะมีพิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหง พระสงฆ 19 รูป  ณ หนาอาคารวิทยาภิรมย ชวง
เย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค  งานเริ่มเวลา 18.00 น.  ณ  บริเวณ  PBRU PARK  มีการประกวดการแตงกายอยาง
สรางสรรค (เปนทีม)  และในวันท่ี 3-4 มกราคม 2562  มีการแขงขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธระหวาง



๙ 

 

 

หนวยงาน  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจะมีบันทึกขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณจากผูบริหารตามความ
สมัครใจ  เพ่ือจัดซ้ือของขวัญรางวัลพิเศษ  จํานวน 62 ชิ้น  และในงานจะแจกของท่ีระลึกใหกับผูเขารวมงาน  
ทุกคน   
 

                                   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                          ๕.๖  รายงานผลการดําเนินงาน  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                    
“ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ และการการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี 8 
                                  นางสาวศศิกาญจน  พูลผิว นักบริหารงานท่ัวไป  สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรรม  รายงานตอท่ีประชุมถึงผลการดําเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งท่ี 5” ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  ๓  อันดับแรก  ไดแก  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  

- การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ระดับชาติและนานาชาติ คาเฉลี่ย ๔.๕๑               

อยูในระดับมากท่ีสุด 

- งานเลี้ยงรับรอง  คาเฉลี่ย ๔.๓๗  อยูในระดับมาก 

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง The Power of Narrative and its Multiple Applications 

in Teacher Edcation คาเฉลี่ย ๔.๓๑ อยูในระดับมาก 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง       คือ   ความเปนระเบียบ การแจกคูปองควรแจกทางเขา สถานท่ี ระยะเวลาดําเนินการ 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   คือ  หองน้ําท่ีจัดนิทรรศการ ระบบน้ําควรปรับปรุง นักศึกษาตอนรับดีเยี่ยม แตไมรูขอมูล 
                                  ควรมีการประสานงานใหดีกวานี้ ท่ีนั่งไมเพียงพอ ระบบน้ําในหองอาคารสุเมธตันติ 
                                  เวชกุล ควรมีการปรับปรุงเนื่องจากน้ําขุนเปนสีน้ําตาล 
 

ผลการดําเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ และการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี 8  ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมงาน มีดังนี้ 
                              -    ดานการประชาสัมพันธ                        อยูในระดับมาก 
                              -    ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก     อยูในระดับมาก 
                              -    ดานการจัดกิจกรรม                            อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   คือ  สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ ไมมีผูดูแลเรื่องการจอดรถ พิธีการนานเกินไป ท่ีนั่ง                         
                                  ไมเพียงพอ กําหนดการไมตรงตามกิจกรรม หองน้ําไมสะดวก ระบบเครื่องเสียง 
                                  ไมพรอม สถานท่ีไมเอ้ืออํานวย แออัดเกินไป อากาศรอน และมีฝุนละอองมาก 
   

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  ปรับปรุงและสรุปแบบผลประเมินความพึงพอใจใหอยู                
ในหมวดหมูเดียวกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 

                        ๕.๗   การเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการใชประโยชนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม                
ใหทราบวา  คณะฯ  ไดเตรียมความพรอมในการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอนของคณะ  ซ่ึงจะ
จัดสรางเปนศูนยเรียนรู โดยแบงเปนโซน ๆ  ในแตละเรื่อง   



๑๐ 

 

 
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ   
             

                        ๕.๘   ขอใชพ้ืนท่ีอาคารคหกรรมศาสตรเพ่ือจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 
               อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ  แจงตอท่ีประชุม               
ใหทราบวา  เนื่องจากขณะนี้มีนักเรียนตาง ๆ มีความประสงคเขาเรียนโรงเรียนสาธิต จํานวน ๙๐ คน  ดังนั้น
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงขอความอนุเคราะหขอใชอาคาร               
คหกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิต เพราะมีความเหมาะสมและสามารถ
ควบคุมดูแลนักเรียนไดอยางใกลชิด 
 

                มติท่ีประชุม   รับทราบ มอบผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต วางแผนปรับปรุงอาคาร
เพ่ือการใชงาน 
                        ๕.๙  การพัฒนาขอสอบ “เพชรสาธิต สอนของโรงเรียนสาธิต 
              อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ  แจงตอท่ีประชุม                       
ใหทราบวา โรงเรียนสาธิต ไดจัดโครงการพัฒนาขอสอบ “เพชรสาธิต” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓-๖ 
ใน 3 รายวิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ดําเนินการสอบ   เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
มีนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ เขาสอบ จํานวน ๘๔ คน ผลการสอบมีนักเรียนสอบผานเกณฑ รอยละ ๘๐ ดังนี้ 
                              -  วิชาคณิตศาสตร  คะแนนสูงสุด   ได ๑๐๐ คะแนน  จากโรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย               
และโรงเรียนอนบุาลเพชรบุรี  
                              -  วิชาวิทยาศาสตร คะแนนสูงสุด ได ๘๒  คะแนน  จากโรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย 
                              -  วิชาภาษาอังกฤษ  ไมมีผูสอบผานเกณฑ รอยละ ๘๐   
                              

                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

      ๕.๑๐  การจัดตั้งศูนยสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
               ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แจงตอท่ีประชุม               
ใหทราบวา  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดไปนําเสนอขอมูลการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศดานการ
ทองเท่ียวอัจฉริยะ รวมกับเทศบาลหาดเจาสําราญ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการเปนเงิน ๕๒ ลานบาท                 
ซ่ึงผานการพิจาณาเห็นชอบในหลักการแลว ข้ันตอนตอไปตองนําเสนอคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา   และคณะ
จะจัดต้ังศูนยสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 4 สาขา รวมกับ สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 
(สคช.) ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมเอกสารและขอมูลขอจัดตั้งศูนยสอบ ในสวนของประเด็นการปรับปรุงหอง
ประชุม  อยูระหวางการเขียนแบบ  เนื่องจากคณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากกวารูปแบบท่ีไดเขียนไว  
จึงจําเปนตองเขียนแบบเพ่ิมเพ่ือใหครอบคลุม 
 

               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
   

     ๕.๑๑  จัดตั้งศูนยทดสอบคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพดานอาหารไทย   
               ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดยื่นเอกสารเพ่ือการขอจัดตั้งเปนศูนยทดสอบคุณวุฒิมาตรฐาน
วิชาชีพดานอาหารไทย  และจะมีการทํา MOU  ดานดาราศาสตรรวมกับสมาคมดาราศาสตร  โดยขณะนี้                
อยูระหวางการดําเนินการ 



๑๑ 

 

 
 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

     ๕.๑๒   การปรับปรุงหองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
                อาจารยวรวุทธิ์ ยิม้แยม  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

คณะฯ  ไดทําการปรับปรุงพ้ืนหองประชุม ชั้น 1 ใหมท้ังหมด ใชระยะเวลาในการดําเนินงาน ประมาณ  1 เดือน  
พรอมท้ังทําการซอมแผงวงจรไฟฟาคาดวาหลังปใหมจะแลวเสร็จ 
 

                                  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

      ๕.๑๓   การใชอาคารคณะพยาบาลศาสตรจัดการเรียนการสอน 
                 อาจารยณัทกวี  ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร  ชั้น 4 , 5 และ 6  สามารถใชเปนหองเรียนไดแลว  หากวาหนวยงานใด                     
มีความประสงคใชจัดการเรียนการสอน ประสานงานไดท่ีคณะพยาบาล ในสวนของอาคาร ๘  ก็มีหองสําหรับ
จัดการเรียนการสอนได                   
                                มติท่ีประชุม   รับทราบ มอบใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ตรวจสอบหองเรียน เพ่ือใช
ในการจดัการสอนการสอน  
 
 

                      ๕.๑๔   การจัดทํารายละเอียดในการของบประมาณ 
                                 นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ ป 2563  ในหมวดงบบูรณาการ โครงการ OTOP           
โลจิสตติก  SME  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดการของบประมาณ  ตาม
แบบฟอรมท่ีกองนโยบายและแผน จัดสงไปใหแลวรีบดําเนินการอยางเรงดวน  เพ่ือใหทันตอการพิจารณา
โครงการ 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

                      ๕.๑๕  การปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร 
                                 ผศ.วราภรณ  แกวแยม  รองคณบดีคณะครุศาสตร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ขณะนี้คณะครุศาสตรกําลังดําเนินการปรับปรุงหอง 911 ,912 และ 936  โดยจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสัปดาหนี้                                   
                                 ผอ.สะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  คณะ
ครุศาสตร  ตองมีการจัดทําหองปฏิบัติการสอนเพ่ือพัฒนาครู  เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการปฎิบัติการหลักสูตร
ครู  ดังนั้น  จึงขอใหคณะครุศาสตรประสานงานกับฝายออกแบบ เขียนแบบหองปฏิบัติการใหเรียบรอย 
 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบคณะครุศาสตร ประสานงานผูเก่ียวของดําเนินการ 
 

                                      ๕.๑๖  การยายอุปกรณออกจาก อาคาร ๑ 
                                 ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยตองทําการปรับปรุงอาคาร ๑  ดังนั้น จึงจําเปนตองขนยายอุปกรณการ   
เรียนการสอน  เพ่ือสงมอบพ้ืนท่ี  โดยจะยายไปทําการ ณ  อาคาร ๓   สวนหองเรียนจะใชอาคาร 33 ชั้น 6  



๑๒ 

 

 

ขณะนี้ไดมีการขออนุมัติอุปกรณการเรียนการสอนประจําหองเรียนเรียบรอยแลว  เพ่ือใหทันการเปดการเรียน
การสอน ภาคเรียนท่ี 2/2562 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่น ๆ                 

        ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 12/2561  เม่ือวันท่ี 
๑๗   ธันวาคม  ๒๕๖๑   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
          -    อนุมัติ  ตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   8 คณะ   1 โรงเรียน   4 หนวยงาน 
          -    เห็นชอบ  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
          -    อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 66 ราย 
          -    อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย 
          -    เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต และ
เพ่ิมวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)   
              -  อนุมัติ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ         
(หลักสูตรใหม 2561)  
             -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน 2561  โดยงบแสดงฐานะ   
ทางการเงิน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  มีสินทรัพยรวม เทากับ 3,249,939,957.78 บาท หนี้สิน 
จํานวน 347,743,082.01 บาท  และสวนทุน จํานวน 2,902,196,875.77.80 บาท 
            -   รับทราบ รายงานผลดารดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ไตรมาส 3  และไตรมาส 4   โดยในไตรมาส 3 มีผลการเบิกจายรวมคิดเปน รอยละ 74.46 
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 87.64 ของโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
            -   รับทราบ  ผลการสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักพุทธศาสนา 
ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายไวในการบรรยายแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม และ  19 พฤศจิกายน 2561  
                             -    รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 2 หลักสูตร  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2557) และ 2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2559)  
 

             ๖.๒  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ครั้งท่ี 12/2561  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
           -   เห็นชอบ (ราง) กําหนดคุณลักษณะการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จากองคการภาคเอกชน  
           -   รับทราบ การติดตามการทําวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ํา  



๑๓ 

 

 

           -   รับทราบ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ป พ.ศ.( 2560                 
-2579)   และระยะ 5 ป พ.ศ. (2560-2564) 
           -   เห็นชอบ กิจกรรมการเดิน – วิ่งการกุศล  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือ                   
ขออนุญาตจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
           -   เห็นชอบให ดร.โฉมยง โตะทอง ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เปนคณะกรรมการสรรหาผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
           -   อนุมัติทุนการศึกษาตอเนื่อง  เพ่ิมเติม จํานวน 1 ทุน  ใหแกนักศึกษาวิชาเอก                
นิเทศศาสตร  
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปดําเนินการในสวนตาง ๆ   
              

                        ๖.๓  ขอใหระมัดระวังความปลอดภัยของระบบไฟฟา     
                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
เนื่องจากระบบไฟฟาของหนวยงานตาง ๆ   มักเกิดปญหา  อันเนื่องมาจากมีสิ่งของท่ีไปวางไวบริเวณสถานท่ี
ควบคุมระบบแผงไฟฟา ซ่ึงเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาลัดวงจร  ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันการเกิดอัคคีภัย และเปน
การอํานวยความสะดวกแกผูเขาไปซอมบํารุงระบบไฟฟา  จึงขอใหทุกหนวยงานตรวจสอบ และขนยายวัสดุ
อุปกรณออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหทุกหนวยงานสอดสอง ดูแลอุปกรณการ
เรียนการสอนและระบบไฟฟาใหเรียบรอย และใหชวงวันหยุดราชการทําประกาศของหนวยงานกํากับดูแลระบบ
ไฟฟาเปนพิเศษ เพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบทุกหนวยงานดําเนินการ 
 

        ๖.๔  การมอบเครื่องทําลายเอกสาร 
               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  รศ.ดร.อุทัย     
ผองรัศมี   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แจงความประสงคมอบเครื่องทําลายเอกสาร เพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงานของสวนกลาง โดยตั้งไวท่ีสํานักงานอธิการบดี  ในการนี้ จึงขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีใหความอนุเคราะหในครั้งนี้ 
    

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

                        ๖.๕  การปรับอัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน ภาค กศ.บป. 
              ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงตอท่ีประชุม                   
ใหทราบวา  เนื่องจากการจายคาตอบแทนการสอน ภาค กศ.บป ไมไดมีการปรับอัตราคาสอนมาเปนเวลาเกือบ 
๑๐ ป ดังนั้น  เพ่ือใหการจายคาตอบแทนการสอนสอดคลองสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มาก  ดังนั้น  จึงขอเสนอใหมีการปรับอัตราคาตอบแทนการสอน ภาค กศ.บป. ใหสูงข้ึน  
 

                               มตท่ีิประชุม  รับทราบ  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไปพิจารณา
วิเคราะหรายละเอียดอัตราเบิกจายท่ีเหมาะสม เพ่ือใหคุมคาคุมทุนกับรายรับ 
 



๑๔ 

 

 

                       ๖.๖   การออกแนะแนวการศึกษาตอ 
              อาจารยกฤษฎา สุริยวงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ขณะนี้ทีมงานฝายแนะแนวการศึกษา ไดออกทําการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ 
ของจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดพ้ืนท่ีใกลเคียง  และจะลงไปแนะแนวทางจังหวัดภาคใต 
 

                               มตท่ีิประชุม  รับทราบ   
     
                              หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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