
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ที่ ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน        ๒๖     คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว           รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.กฤษตชน         วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงษ     ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                    กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวานี            เผอืกบัวขาว     ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๐. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๔. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๗. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ

๑๘. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๒๐. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                        กรรมการ 

๒๑. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 

๒๒. อาจารยอภิรัตน      วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ                         กรรมการ 

๒๓. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ       ทรพัยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง             กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ   

๒๕. อาจารยภาคย         พราหมณแกว     กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๖. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ    

 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน    ๕    คน 

๑. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน           รองอธิการบดี      ติดราชการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา       บุญสง            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                   ติดราชการ 

๓. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล          ผูชวยอธิการบดี                                               ติดราชการ    

๔. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร         ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                     ติดราชการ     

๕. อาจารยกฤษฎา          สรุิยวงศ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ติดราชการ 

                         

 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๘   คน 
๑. นายนเรนทร         อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๒. อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๓. นางสาวสีนวล         ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๔. นางชุติมา         แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๕. นายฤทธี               ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นางสถาพร            บุญหม่ัน            รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๗. นายอิทธิกร            ชํานาญอักษร      ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

๘. อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจติรปญญารักษ ผูชวยรองอธิการบดี 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

       
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                    ๑.๑   การผลิตครูคุณภาพ หลักสูตร ๔ ป  

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมขอทราบความคืบหนาการผลิตครูคุณภาพ หลักสูตร ๔ ป 



๓ 

 

 

                               ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  รายงานตอท่ีประชุมถึงความคืบหนา

การประชุมหารือรวมกันของคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เก่ียวกับการผลิตครูคุณภาพ หลักสูตร 

๔ ป  เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  รายละเอียดดังนี้   

                            -   หลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ป ท้ังหมด ๒๗ หลักสูตร 

- การแกไขรายวิชา วิชาท่ีออกแบบไวตามสมรรถนะของแตละสาขาวิชาไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได แตหากมหาวิทยาลัยตองการเพ่ิมเติมจุดเดน จุดเนนของแตละแหงสามารถเพ่ิมเติมได 

- การเปดสาขาวิชา เปดเอกเดี่ยวเปนหลัก  แตท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวาใหกําหนด

หนวยกิตสําหรับเอกคูและเอกโท เผื่อไวดวย 

- กําหนดพัฒนาหลักสูตร  วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรท่ี 

มรภ.สวนสุนันทา สาขาละ ๒ เลม  มหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพหลัก นําสงสาขาละ ๕ เลม 

- วิพากษหลักสูตรทุกหลักสูตร  วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยมหาวิทยาลัยท่ีเปน

เจาภาพในแตละสาขาเปนผูนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 

- วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป แตละมหาวิทยาลัยเดินตามกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรแตละมหาวิทยาลัย จนถึงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  และนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยได 

                              คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนแนะ  ดังนี ้

                            -   เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารยท่ีสอนนักศึกษาสายครู ๔ ป  ตองมีคุณวุฒิตรง  และมี

ประสบการณการนิเทศ หรือตองมีบทความวิจัย ผลงานวิชาการ  ดังนั้น จึงตองเรงดําเนินการสนับสนุนอาจารย

เพ่ือใหมีคุณสมบัติในการเปนผูสอนได 

                            -   นักศึกษาท่ีมาสมัครสายครู ๕ ป จะปรับเปนเรียนหลักสูตรครู ๔ ป 

                            -   ควรสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิจัยนานาชาติ  หรือลง

บาทความตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัย 
     

                     มติที่ประชุม    รับทราบ  มอบผูเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย พรอม

พัฒนาท่ีใหสามารถมีคุณสมบัติครบในการทําการสอนครู ๔ ป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๖) 



๔ 

 

 
 

                   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข 
                               

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                      ๓.๑  รายงานความกาวหนา การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ราชภัฏ

วิจัย ครั้งท่ี ๕  และงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘   

                    อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒธรรรม                  

รายงานตอท่ีประชุมใหทราบ  ความกาวหนางานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘  

เครือญาติชาติพันธุ รวมกันเปนหนึ่ง ดําเนินการจัดทํากําหนดการ การวางแผนผังทานมีผูมีเกียรติ ดําเนินการ

ซอมพิธีเปด เวที ทุกฝายไดดําเนินการประชุมและจัดเตรียมการเปนไปอยางเรียบรอย  สรุปจํานวนประเทศท่ีเขา

รวมงานมี ๑๓ ประเทศ   มหาวิทยาลัยท้ังหมด  ๘  แหง   (๙  ชุดการแสดง เนื่องจากมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี

สงชุดการแสดง ๒ ชุด จากคณะมนุษยศาสตรฯ และจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)   การแสดงจากโรงเรียน                    

ในจังหวัดเพชรบุรี  รวมจํานวน ๑๗   โรงเรียน  แตยังมีปญหาในเรื่องการอนุมัติการใชสถานท่ีจากสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ซ่ึงจะไดคําตอบภายในวันท่ี   ๒๗–๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นี้  ถาหาก                  

ไมสามารถจัดท่ีงานไดท่ี อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนครคีรี  จังหวัด

เพชรบุรี  แผนสํารองคือ  การใชสถานท่ีบริเวณเยื้องโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุร ี

                           ประธาน  ขอใหมีการปรับพ้ืนท่ีใหเรียบรอย  เพ่ิมความสวางในพ้ืนท่ีการจัดงานและ

อํานวยความสะดวกพ้ืนท่ีจอดรถยนต  ขอพ้ืนท่ีในอาคารเรียนของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ   เพ่ือเปนสถานท่ี

แตงตัวของนักแสดง 

                           ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การเตรียมความ

พรอมดานจราจร พ้ืนท่ีการจอดรถยนต การปรับระบบเสียงของเวทีการแสดงเพ่ือไมใหเสียงดงัรบกวนจะเกินไป 

โดยจะมีการประชุมหารือกับผูเก่ียวของในวันพรุงนี้  

                          ผศ.นรนีารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงสถานท่ีจัดงานเลี้ยง

รับรอง ในวนัท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑   ซ่ึงจะใชพ้ืนท่ี PBRU Park  เปนสถานท่ีจัดงาน   ในสวนงานการประชมุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  และการตอนรับผูเขารวมงานเลี้ยงตอนรับนั้น จะมีการประชุม

ติดตามความกาวหนาอีกครั้งท่ีคณะพยาบาลศาสตร 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

                     ๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ป ๒๕๖๒ 



๕ 

 

 

                               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา หลักสูตรการเรียนการสอน ป ๒๕๕๘ (ประมาณ ๓๐ หลักสูตร) ครบรอบการใชหลักสูตร 

ป ๒๕๖๒  โดยตองทําการปรับปรุงใหแลวเสร็จกอนการรับนักศึกษา  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือคณะดําเนินการ  

ตามกระบวนการใหทันกอนเปดการเรียนการสอน  โดยตองพิจารณาคุณสมบัติอาจารยผูสอนใหครบถวนดวย 
 

                    มติที่ประชุม    รับทราบ  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และคณบดี

ทุกคณะตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยในสังกัด และจัดทํากระบวนการพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีเปนอาจารย

ผูสอนไดตามหลักเกณฑท่ี สกอ.กําหนด 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                     ๔.๑  ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  วาดวยคาใชจายในการ                   

ไปปฏิบัติราชการของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย                      
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย  พ.ศ. .... 

                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม เพ่ือให
การใชจายการในการไปปฏิบัติราชการ เปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ  จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการไปปฏิบัติราชการของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๑๙-๒๐)  สรุป
สาระสําคัญ  ดังนี้ 

                   ขอ ๖ การเดินทางไปราชการของผูดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับกิจการของสภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหเบิกคาใชจายในการเดินทาง             
ไปราชการไดเทียบเทาขาราชการพลเรือนในตําแหนงประเภทผูบริหารระดับตน  
                            ขอ  ๗  การเบิกจายคาใชจายตาม ขอ ๕ และ ๖  ใหเบิกจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 
                             จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
  

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   วาดวย

คาใชจายในการ ไปปฏิบัติราชการของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย                      
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 
 

                     ๔.๒  ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย พ.ศ. …. 
                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา เพ่ือใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน  ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                        



๖ 

 

 

ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนง  ผูชวย

ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําราง ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเพชรบุรี  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารย พ.ศ. ….(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๒ – ๓๑)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                ขอ ๔  (๒)  ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก  ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสอน  เปน
อนุกรรมการ 

                        (๓)   ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จากหนวยงาน
ภายใน ซ่ึงมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ีผูขอรับการประเมิน จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
 

                ขอ 7  ข้ันตอนการประเมินผลการสอน ดังนี้ 
                                    (๑) ผูขอรับการประเมิน ยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอน พรอมแนบเอกสาร        

ท่ีเก่ียวของตอประธานสาขาเพ่ือประเมินผลการสอนในชั้นตน ตามแบบแนบทายประกาศนี้ 

                                      กรณีประธานสาขาวิชา เปนผูขอรับประเมินใหยื่นเรื่องตอรองคณบดีรับผิดชอบ

งานวิชาการในคณะท่ีประธานสาขาวิชาสังกัด 

                                     กรณีมีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีกําหนดใหประธานสาขาหรือรองคณบดี เสนอ

ตอคณะตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน  

              (2) คณะกรรมการประจําคณะประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน และเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการตามองคประกอบในขอ ๔ ไปยังเลขานุการ ก.พ.ว. เพ่ือเสนอ 
ก.พ.ว. พิจารณาแตงตั้ง 

               (๓) คณะอนุกรรมการ ประเมินผลการสอนของผูขอรับประเมิน และประธานเสนอ
ความเห็นตามมติคณะอนุกรรมการและลงนาม ในสวนท่ี 3 ของ แบบ ก.พ.อ. 03   

                   (๔) คณะตนสังกัดสงผลการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน ไปยังเลขานุการ ก.พ.ว. เพ่ือเสนอตอ ก.พ.ว. พิจารณาผลการประเมินการสอน 

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

                           -  ปรับขอความ  ขอ ๔ (๒) เปนผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกหรือภายใน ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญดานการสอน เปนอนุกรรมการ 

                           มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบ  ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
พ.ศ. …. 
 

                   ๔.๓  การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการ 

                              นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  แจงตอท่ีประชุมใหถึงการ

เตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการ  



๗ 

 

 

                      -  ขอเสนอโครงการบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ป ๒๕๖๒   มีการกลั่นกรอง

ผูประกอบการเขารวมโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (TOR ๖๒)  กลุมเปาหมาย นิสิต/

นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาไมเกิน ๕ ป บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ผูประกอบการท่ัวไป  มีนักศึกษาผานเขา

รับการกลั่นกรองจํานวน  ๓ ราย      

                        -  ชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ  ขณะนี้ไดมีการรับสมัคร  สมาชิกนักศึกษาชั้น                 

ปท่ี ๑  สมัครเขารวมชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ (UBIs Club)  จํานวน ๓๒ คน จากคณะวิทยาการ

จัดการ  ๑๙ คน  คณะมนุษยและสังคมศาสตร  ๗  คน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ๖  คน  ซ่ึงนักศึกษาชั้นปท่ี   

๒-๔  ก็สามารถสมัครเขารวมชมรมได 

                        -   ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย  โดยขอ

ความรวมมือคณะเพ่ิมรายวิชาชีพพ้ืนฐาน  รายวิชาสัมมนา   รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพใหกับ

นักศึกษาทุกคณะ   สรางรายวิชาการสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม 
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  ทําการพัฒนาและสงเสริมให

นักศึกษาสมารพเปนผูประกอบการใหได 
 

                  ๔.๔  (ราง)  เกณฑมาตรฐาน และตัวบ งชี้ คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ 

                            อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบเก่ียวกับ (ราง)  เกณฑมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

มหาวิทยาลยั และระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงไดมีการวิเคราะหใหเกิดความเชื่อมโยง และ

ความสอดคลองกับมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑    

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   มาตรฐาน

วิชาชีพ  มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย   การประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจะไดเปนมาตรฐานการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเพชรบุรี  ดังนี้ 

                            มาตรฐานท่ี ๑  ผลลัพธผูเรียน  ระดับมหาวิทยาลัย มี ๕ ตัวบงชี้  ระดับคณะ ๕ ตัวบงชี้ 

ระดับหลักสูตร ๑๓ ตัวบงชี้ โรงเรียนสาธิต ๒๑ ตัวบงชี้ หนวยงานสนับสนุน จํานวนตัวบงชี้ข้ึนอยูกับภารกิจของ

หนวยงาน 

                            มาตรฐานท่ี ๒  ผลลัพธวิจัย  งานสรางสรรคและนวัตกรรม  ระดับมหาวิทยาลัย มี ๕ ตัว

บงชี้  ระดับคณะ ๕ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ๑๓ ตัวบงชี้ โรงเรียนสาธิต ๒๑ ตัวบงชี้ หนวยงานสนับสนุน จํานวน

ตัวบงชี้ข้ึนอยูกับภารกิจของหนวยงาน 



๘ 

 

 

                            มาตรฐานท่ี ๓  ผลลัพธบริการและวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย มี ๔ ตัวบงชี้  ระดับคณะ 

๓ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ๑๓ ตัวบงชี้ โรงเรียนสาธิต ๒๑ ตัวบงชี้ หนวยงานสนับสนุน จํานวนตัวบงชี้ข้ึนอยูกับ

ภารกิจของหนวยงาน                      

                           มาตรฐานท่ี ๔  ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ระดับมหาวิทยาลัย มี ๑ 

ตัวบงชี้  ระดับคณะ ๒ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ๑๓ ตัวบงชี้ โรงเรียนสาธิต ๒๑ ตัวบงชี้ หนวยงานสนับสนุน 

จํานวนตัวบงชี้ข้ึนอยูกับภารกิจของหนวยงาน                      

                          มาตรฐานท่ี ๕  ดานการบริหารจัดการ ระดับมหาวิทยาลัย ๖ ตัวบงชี้ ระดับคณะ ๔ ตัว

บงชี้ ระดับหลักสูตร ๑๓ ตัวบงชี้ โรงเรียนสาธิต ๒๑ ตัวบงชี้ หนวยงานสนับสนุน จํานวนตัวบงชี้ข้ึนอยูกับภารกิจ

ของหนวยงาน                      

                          มาตรฐานท่ี ๖  ดานจุดเนนของมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ๑ ตัวบงชี้  ระดับคณะ 

๑ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ๑๓ ตัวบงชี้ โรงเรียนสาธิต ๒๑ ตัวบงชี้ หนวยงานสนับสนุน จํานวนตัวบงชี้ข้ึนอยูกับ

ภารกิจของหนวยงาน                      

                         ในการนี้  จึงขอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา (ราง) ตัวบงชี้และ

เกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)                              

                          มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ (ราง)  เกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้ คุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ  และมอบคณบดี นําขอมูลรายละเอียดตัวชี้วัดตาง ๆ แจง

ไปยังบุคลากรในคณะ ไดเรียนรูรวมกัน  หากหนวยงานมีความคิดเห็นขอเสนอแนะ แจงไปยังงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ภายในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑   

 

                 ๔.๕  การเขารวมเครือขายจัดประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน    

                           อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๙  และไดเชิญใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เขารวมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  โดยเครือขายของ

กิจกรรมประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสมาชิก        

ท่ีประชุมไดแสดงความประสงคท่ีจะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขารวมเปนสมาชิกเครือขาย โดยรูปแบบ

ของเครือขายจะเปนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานศิลปวัฒนธรรม เปนกิจกรรมหลัก และมีกิจกรรม



๙ 

 

 

ดานศิลปวัฒนธรรมท่ีรวมเผยแพรผลงาน เชน กิจกรรมประกวดผลงานดานศิลปะ กิจกรรมเผยแพรผลงาน

ศิลปวัฒนธรรม หากมหาวิทยาลัยเขารวมทําบันทึกขอตกลงในเครือขายดังกลาว  จะตองสนับสนุนงบประมาณ 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  ใหกับมหาวิทยาลัยเจาภาพ โดยจะไดรับสิทธิ์ในการนําเสนอบทความวิชาการ ๑๐ 

บทความ  และจะมีการนําบทความไปตีพิมพในวารสารของเครือขาย และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเจาภาพ                  

จัดข้ึน  โดยกิจกรรมครั้งท่ี ๙  จะมีการจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒  โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไดเขารวมกิจกรรมดวย 
 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  เขารวมเปนเครือขายจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ                     

                       ๕.๑  รายงานผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

                              นางสถาพร  บุญหม่ัน  รักษาการตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบ ตามท่ีหนวยตรวจสอบภายใน  ไดเขาดําเนินการตรวจสอบหนวยงานในตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  บัดนี้  การดําเนินการ

ดังกลาวเสร็จเรียบรอย   จึงขอรายงานผลการตรวสอบพรอมขอเสนอแนะ  และระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ  และนําขอมูลไปปรับใชภายในหนวยงาน  (รายละเอียดตามเอกสารหนา        

๓๓ – ๔๘)        

                             ๑. การเบิกจายเงินไมเปนไปตามเปาหมายของสํานักงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

                               ๒. เบิกจายเงินเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ กรณีท่ีโครงการใหญและมีการจัดทําเปน

โครงการยอยโดยใชรหัสงบประมาณเดียวกันในการเบิกจาย  

                               ๓. การแตงตั้งคําสั่งอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ วันท่ีในคําสั่งไมตรงกับวันท่ี

ในตารางการนิเทศและวันท่ีขอไปราชการ  

                               ๔. ไมใสวันท่ีอนุมัติในรายงานขอซ้ือขอจางและใบรายละเอียดพัสดุ  

                               ๕. กรณีเบิกเปนคาเชารถ คาเชาชุดการแสดง คาจางตกแตงบูธ คาซักผาปูโตะ ฯลฯ  

ท่ีอยูในหมวดคาใชสอย เปนรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ แตมีการรับเขาทะเบียนวัสดุ  

                               ๖. การเขียนโครงการมีการตั้งงบประมาณรายจายไมครอบคลุม ทําใหการเบิกจาย

ขัดแยงกับความเปนจริง  



๑๐ 

 

 

                               ๗ . มีการลงรับวัสดุเขาทะเบียนกอนวันท่ีในหลักฐานการจาย มีการลงรับวัสดุเขา

ทะเบียนหลังจากวันท่ีดําเนินโครงการ    และมีการเบิกวัสดุหลังจากวันจัดโครงการและหลังจากวันท่ีในหลักฐาน

การจาย  

                            ๘. เอกสารโครงการบริการวิชาการมีไมครบถวน                        

                            ๙. การจัดทํารูปเลมรายงานผลโครงการแตละโครงการไมเปนรูปแบบเดียวกัน  

                           ๑๐. หลักฐานประกอบการรายงานผลไมสอดคลองกับการดําเนินโครงการจริง 

                           ๑๑. เอกสารรายชื่อผูเขารวมโครงการในรายงานผลการดําเนินงานกับในฎีกาเบิกจาย 

ไมตรงกัน  

                           ๑๒. บางคณะมีการจัดทําฎีกาถูกตองตามแบบฟอรมท่ีกําหนด แตเลือกหมวดรายจาย               

ในระบบ 3D ไมถูกตอง   

                           ๑๓. การเปลี่ยนระบบการบันทึกบัญชีและการตัดจายเงินจากระบบเดิมคือ ระบบบริหาร

จัดการขอมูล (MIS) มาเปนระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (3D) จึงทําใหรายงานหรือการปฏิบัติงาน

ในสวนของงานบริหารคลังและทรัพยสินบางสวนลาชาไปจากเดิม 

                          ๑๔. ขาดการสอบทานความถูกตองของฎีกา ซ่ึงมีผลใหมีการเบิกจายลาชา  

                          ๑๕. บางหนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ และไมไดลงรหัสควบคุมครุภัณฑ การ

จําหนายพัสดุลาชา  การบันทึกรายการในระบบซํ้าซอน จัดซ้ือวัสดุมากเกินความจําเปน 

               ๑๖. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังไมครอบคลุมทุกภารกิจงาน 

               ๑๗. หนวยงานควรมีการจัดปรับปรุงรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามแผนการ

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                         ๑๘.  หนวยงาน มีการจัดทํารายงานครบถวน  แตยังมีจุดท่ีควรปรับปรุงในการบริหาร  

ความเสี่ยง  

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                  ๕.๒  รายงานผลการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

                               ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว  ผูชวยอธิการบดี  รายงานตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดเขาดําเนินการพัฒนาทองถ่ินของชุมชน เพ่ือสนองตอยุทธศาสาตรมหาวิทยาลัยในการ

พัฒนาทองถ่ิน  โดยไดรับความรวมมือกับท้ัง ๘ คณะ ในการทําเวทีประชาคม เพ่ือหาขอมูลความคาดหวังของ

ประชาชน ประวัติชุมชน การประกอบอาชีพ ศักยภาพของชุมชน ปญหาของชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน องคความรู 



๑๑ 

 

 

ดังนี้ 

                            -  ชุมชนบานทุงพุฒิ ปญหาท่ีพบ คือ ราคาผลผลิตตกต่ํา ขาดองคความรูในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ การขาดชองทางการตลาด  ขาดการประชาสัมพันธ ขาดแรงงาน  แนวทางการแกไขปญหาและสิ่งท่ี

ตองดําเนินการ  ไดแก สรางกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว สับปะรด กลวย  สรางกลุมพัฒนาอาหารสัตว 

                            -  ชุมชนตาดเจ็ดยอด ปญหาท่ีพบ คือ การจัดตั้งกลุม OTOP ยังไมชัดเจน ไมมีพ้ืนท่ี                

ทํากินของตนเอง พ้ืนท่ีไมเหมาะกับการปลูกพืช  แนวทางการแกไขปญหาและสิ่งท่ีตองดําเนินการ ไดแก พัฒนา

ผลิตภัณฑจากสบูตาลโตนด  สงเสริมและสืบสานประเพณีไทยทรงดํา 

                            -  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ  ปญหาท่ีพบ การออกแบบผลิตภัณฑ ขาด

ชองทางการจําหนาย  ขาดบุคลากรในการผลิต  วัสดุราคาแพง  แนวทางการแกไขปญหาและสิ่งท่ีตองดําเนินการ 

ไดแก พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ  พัฒนาชองทางการจําหนาย 

                            -  ชุมชนบานรวมไทย  ปญหาท่ีพบ ขาดวิทยากรสอนการพัฒนาผลิตภัณฑใหดีข้ึน  ขาด

เครื่องมือ ขาดความเชี่ยวชาญดานพัฒนาบรรจุภัณฑ  แนวทางการแกไขปญหาและสิ่งท่ีตองดําเนินการ ไดแก 

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมตนกลาอาชีพ กลุมกระดาษจากเสนใยสับปะรด พัฒการออกแ บบบรรจุภัณฑ พัฒนา

ชองทางการจําหนาย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ใหจัดเรียงลําดับกอนหลังในการเขาพัฒนาชุมชน 

โดยคํานึงถึงผลลัพทท่ีได เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน เนื่องจากเหลือเวลานอย 
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๓  รายงานผลการดําเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ 

                            นายอิทธิกร ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึงภารงานตามขอกําหนดโครงการบมเพาะวิสาหกิจ  ดังนี้ 

                             ภารกิจท่ี ๑  จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก-จิตวิญญาณผูประกอบการ โดย การจัด

ฝกอบรมแผนธุรกิจการจัดประกวดแผนธุรกิจ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ/กิจกรรม

เผยแพรประชาสัมพันธหนวย UBI  ดังนี้   โครงการจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการบมเพาะวิสาหกิจ                     

ในสถาบันอุดมศึกษากิจกรรม เวิรคช็อป เปดรานคาออนไลน เพ่ิมยอดขายบน SHOPEE โครงการ PBRU Start 

up พลิกฝน ประชันไอเดีย ประชาสัมพันธหนวยงาน UBI และชมรม UBIs Club ใหกับนักศึกษาคณะตางๆ  

                             ภารกิจท่ี ๒  กิจกรรมเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจ และการจัดตั้งชมรม โดย 

มีการจัดตั้งชมรมผูประกอบการ มีสมาชิกชมรมไมนอยกวา ๕๐ คน  มีผูเขารวมกิจกรรมในรอบ TOR ไมต่ํากวา 

๒๐๐ คน  มีกิจกรรมเปดโลกชมรม (ชมรมพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ) UBI’s Club กิจกรรมงานลอย

กระทงสิบสานประเพณีไทย โครงการเทคนิคการถายภาพและการทําภาพยนตรสั้น เพ่ือการโฆษณาสื่อ Online  



๑๒ 

 

 

โครงการ Marketing online for Huaysaiprachasan school โครงการอบรม การทําการตลาดออนไลน และ

การทําคลิปวีดีโออยางงาย แบบมืออาชีพ โครงการฝกอบรมเสริมสรางการเปนผูประกอบการใหม PBRU 

Startup Camp  โครงการฝกอบรมการเสริมสรางการเปนผูประกอบการใหม “PBRU Startup Camp”  

                             ภารกิจท่ี ๓  สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาผูประกอบการ Start Up / Spin off                       

ผลการดําเนินการมีผูประกอบการในโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ระดับ Start Up จํานวน ๑ ราย 

ผูประกอบการในโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ระดับ Spin off  จํานวน ๒ ราย การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “เคล็ดลับเพ่ิมยอดขายจริงผาน Facebook การสงเสริมชองทางการตลาด งาน MOC Biz Club Expo 

๒๐๑๘  มหกรรมเชื่อมโยงการคาของดีท่ัวไทยสงเสริมชองทางการตลาด ใหกับผูประกอบการในรูปแบบตลาดนัด

สิ้นเดือน 

                             ภารกิจท่ี ๔  งานดานอ่ืน ๆ ไดดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและ

ผูประกอบการ OTOP  (ผลิตภัณฑน้ําหวานจากดอกมะพราว  การผลิตไอศกรีมจากมะพราวออน ผลิตภัณฑขนม

ปงกรอบ  ผลิตภัณฑขาวเกรียบงาดํา ผลิตภัณฑฝอยทอง  เขารวมอบรมโครงการการศึกษาดูงานดานการพัฒนา

สินคา OTOP ใหมีมาตรฐานสูสากล   เขารวมโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและผูประกอบการ OTOP 

ป ๒๕๖๑ กลุม : หัตถกรรม อาหาร โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและสรางผูประกอบการโดยใช

ความรูในสถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน 
 

                           มติท่ีประชุม มอบศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ทําการพัฒนานักศึกษา หรือบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนผูประกอบการใหได 
 

                    ๕.๕   กําหนดการจัดงานปใหม ๒๕๖๒ 

                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  มหาวิทยาลัย

จะจัดงานปใหม  ๒๕๖๒  ในวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  ชวงเชา –บาย มีกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี  ชวงคํ่า  

มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค  จึงขอแจงใหทุกหนวยงานไดทราบ  ในสวนของสถานท่ีจัดงานกําลังพิจารณาความ

เหมาะสม  และจะแจงใหทราบตอไป 
 

                               มตท่ีิประชุม   รับทราบ 
 

                      ๕.๖  การปรับพ้ืนท่ีขางคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

                               รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดรับมอบหมายพ้ืนท่ีเพ่ือจัดสรางสมารทฟารมนั้น ขณะนี้พ้ืนท่ีดังกลาว ไดมี

การเศษวัสดุตาง ๆ มาท้ิง ซ่ึงเปนปญหาในการเขาปรับปรุงพ้ืนท่ี ดังนั้น  จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานอยา       

นําเศษวัสดุ หรือก่ิงไมใบหญามาท้ิงบริเวณดังกลาว 
 



๑๓ 

 

 

                               มติท่ีประชุม   มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดูแลและเรงรัดการเขาใชประโยชนใน

พ้ืนท่ีโดยเร็ว 
 

                      ๕.๗   การแตงตั้งคณะทํางานงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดงานประชุม

วิจัยนานาชาติ ในวันท่ี ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  คณะตาง ๆ ควรจัดทําคําสั่งของคณะ  เพ่ือมอบหมายภารกิจ

ใหกับบุคลากรในหนวยงาน ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดงานดังกลาวเพ่ือการมีสวนรวมในกิจกรรมครั้งนี้ 
 

                               มติท่ีประชุม   มอบหมายทุกคณะดําเนินการ 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   

๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

      -   รับทราบ   ความคืบหนาแผนการดําเนินโครงการพัฒนากายภาพและมหาวิทยาลัย 

สีเขียว  โดยไดมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงจะแลวเสร็จ ภายในวันท่ี ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบดวย 

งานปรับปรุงระบบจายกระแสไฟฟาลงดิน ตีเสนจราจร และภูมิทัศนตาง ๆ งานกอสรางอาคารประชาสัมพันธ 

และอ่ืน ๆ    

         -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาการปองกันชางปา  ตามท่ี ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชร

ไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงาน โดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเสนอแนะ

แนวทางการดําเนินการวิจัยเพ่ิมเติมแบบฉีดกลิ่นเสือดวยเครื่องพนธรรมดาร เปรียบเทียบกับการพนดวยโดรน วา

วิธีใดไดผลลัพธท่ีดีกวา และควรจัดทําเปนคลิปวีดีโอเผยแพร   

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

๒๕๗๙)  

                             -  อนุมัติ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑  จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา รอบปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                             -  เหน็ชอบ  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผูทรงคุณวุฒิ  ตามรายชื่อดังนี้  ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม 

อ.ภาคย พราหมณแกว  อ.กฤษฎา สุริยวงศ  ผศ.ณรงค ไกรเนตร 

                             -  เหน็ชอบ  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตาม

รายชื่อดังนี้ ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  นายพงศศักดิ์ จิรชัยประวิตร  ผศ.สมเดช  นิลพันธุ  ผศ.พจนารถ บัวเขียว 

ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  ผศ.ทัศนัย ท่ังทอง  ผศ.ดร ศุภณัฏฐ  ทรัพยนาวิน  ผศ.ณรงค      

ไกรเนต   

                                       -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๓๖ ราย 



๑๔ 

 

 

                                       -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๓ ราย 

- เห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  โดยไมมีขอทักทวง และมอบสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน จัดสงขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา/รับทราบตอไป 

- รับทราบ มติการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/

๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

- รับทราบ  การแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงมีสินทรัพยรวม

จํานวน ๓ ,๒๔๘ ,๕๗๐ ,๑๒๕ .๘๓ บาท หนี้สิน จํานวน ๓๔๖ ,๙๓๘ ,๙๒๘ .๐๓ บาท  สวนทุน จํานวน 

๒,๙๐๑,๖๓๑.๘๐ บาท 

- รับทราบ  การเทียบเคียงสาขาวิชา ในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ

ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาท่ี

เคยกําหนดไปแลว พ.ศ.๒๕๖๑ 

- รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาทองถ่ินพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซ่ึงไดมีการจัดเวทีประชาคมเก่ียวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนทุงพุฒิ อําเภอทับสะแก และชุมชนสอง           

พ่ีนอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวในชุทมชนดานสิงขร  และชุมชนบาน

รวมไทย  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

- รับทราบ  การยื่นบัญชีทรัพยสินของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหยื่น ภายในวันท่ี ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒  ตามแบบท่ีสํานักงาน ปปช. กําหนด  

 

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 



๑๕ 

 

 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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