
๑ 

 

 

 

                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ท่ี    ๒๖   กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน      ๒๙   คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี    รองอธิการบดี                 กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี       กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                          กรรมการ 

๑๐. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                          กรรมการ 

๑๑. ผศ.วราภรณ           แกวแยม          (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ          เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการ 

๑๓. นางสมพร              พิริยะสุขถาวร    (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           กรรมการ 

๑๔. รศ.ดร.บัญญัติ         ศิรธินาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน    สุขแสงอราม       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.ปาณิศา        แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๗. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                        กรรมการ

๑๘. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๑๙. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                       กรรมการ 

๒๐. อาจารยแสนประเสรฐิ  ปานเนียม        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                         กรรมการ 

๒๑. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 

๒๒. อาจารย ดร.อัจฉรีย     ภุมวรรณ         ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต     กรรมการ 

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



๒ 

 

 

๒๔. อาจารย ดร.สรรเสริฐ   เลาหสถิต         กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ   

๒๕. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ   

๒๖. นางภควัน              จนัทนเสวี          รักษาการผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ      

๒๗. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                         กรรมการ 

๒๘. นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน            กรรมการ 

๒๙. นายสะอาด            เข็มสีดา             ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   ๒    คน 

๑. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      ติดราชการ   

๒. อาจารยจรรยาพร      บุญเหลือ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                          ติดราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน   ๕   คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๔. นายทศพล               หอมทอง            ท่ีปรึกษากฎหมาย 

๕. อาจารย ดร.กรกมล    ธนะโรจนรุงเรือง   สังกัด สาขาภาษาจีน  

 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
  

                      ๑.๑  การตอนรับรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยาง

เปนทางการนอกสถานท่ี  ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับการติดตอให

เปนสถานท่ีจัดประชุม  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีซอมรับปริญญาบัตร จึงไมสามารถอํานวยความ

สะดวกเรื่องสถานท่ีจัดงานได  ดังนั้น  จึงใชโรงแรมดุสิตธานี  จังหวัดเพชรบุรี  เปนท่ีจัดประชุมแทน  แตในวันท่ี 

๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑   ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย อุดม คชินทร   รัฐมนตรีชวยวากระทรวงศึกษาธิการ 

จะเดินทางเขาตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานการผลิตครูและพัฒนาชุมชนทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

โดยจะมีผูบริหารจากสวนงานตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๘ ทาน  รวมเดินทางมาในครั้งนี้  ในการ

นี้                       จึงขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทนคณาจารยทุกทานรวมใหการตอนรับ และรวม



๓ 

 

 

ประชุมรับฟงนโยบาย และลงพ้ืนท่ีเพ่ือชมนิทรรศการผลิตผลของชุมชนไรมะขาม  ในวันท่ี ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                  มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูบริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทนคณาจารย              

ทุกทานเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

             ๑.๒   นายมุย  ดหีะริงห  ถึงแกกรรม 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   

นายมุย ดีหะริงห เปนผูท่ีบริจาคท่ีดินใหกับมหาวิทยาลัย ไดถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

เจาภาพกําหนดพิธีรดน้ําศพ ในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  วดัเพรียง จึงขอเรียนเชิญ

ผูบริหารทุกทานรวมพิธีดังกลาว   

 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๑.๓   องคมตรีลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ไดรับการประสานวา   พลเอกดาวพงษ  

รัตนสุวรรณ  องคมนตรี   จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑               

เพ่ือตรวจผลการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน  ยุทธศาสตรผลิตครู เปนไปตามพระราชดํารัสของพระ

เจาอยูหัวรัชกาล ท่ี ๑๐  ดังนั้น  จึงขอใหผูเก่ียวของเตรียมความพรอมของขอมูลตาง ๆ ไดทันที 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๖) 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                      ๓.๑  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ วธิกีารจาง การบรรจุแตงตั้งและเง่ือนไข การทํา

สัญญาจางพนักงานมหาวทิยาลัย  พ.ศ.......(ฉบับแกไข ครั้งท่ี ๓) 



๔ 

 

 

                                        นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๖๑ ใหมี

การทบทวนประกาศ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุแตงตั้งและเงื่อนไข การทําสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย   บัดนี้  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการปรับปรุงประกาศฉบับดังกลาวแลว (แกไขปรับปรุง 

ครั้งท่ี ๓)   

                                ขอ ๖  ผูไดรับการบรรจุแตงตั้งเขาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการตาม

ขอ ๕ ท้ังนี้  ใหโรงเรียนและคณะครุศาสตร จัดใหสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ท่ี ก.พ.อ กําหนด 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

         -  ทบทวนประเด็น ขอ ๕ (๓)  ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ตอง

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายใน ระยะเวลา ๕ ปนับตั้งแตวันบรรจุแตงตั้ง หากพน

กําหนดใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง  โดยขอใหปรับเปนตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ภายใน ระยะเวลา ๔ ป 

        -  เพ่ิมขอความ ขอ ๖  ความกาวหนาของอาจารยโรงเรียนสาธิต ใหสามารถทําผลงาน

วิชาการ  และศึกษาตอเพ่ือคุณวุฒิ ท่ีสูงข้ึน  โดยใชระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเหมือนกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ในสวนการจัดใหสอนในระดับปริญญาตรีตามเกณฑการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการนั้น  ควรมีทางเลือก โดยกําหนดใหสามารถทําผลงานทางวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได 

                              -  ปรับปรุงแกไขขอความ ขอ ๗ ผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหทําสัญญาจางไดจนถึงสิ้นสุดปงบประมาณท่ีบุคคลนั้นอายุครบ ๖๐ ป 

บริบูรณ  เนื่องจากผูบริหารบางคน อาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารตอโดยมีอายุเกิน ๖๐ ป 

                             -   ควรเพ่ิมบทเฉพาะการ กรณีผลงานทางวิชาการการอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาผลงาน 

                           มติท่ีประชุม  มอบสํานักงานอธิการบดี  ปรับปรุงแกไขประกาศหลักเกณฑ วิธีการจาง 

การบรรจุแตงตั้งและเง่ือนไข การทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร 
 

                    ๓.๒  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ีพักอาศัย

สําหรับบุคลากร พ.ศ……….(ฉบับแกไข ครั้งท่ี ๒) 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุม                    

ใหทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒  มกราคม 

๒๕๖๑  ใหมีการปรับแกประกาศ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร พ.ศ……….บัดนี้  

ไดมีการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๓-๒๕)  โดยไดปรับปรุงบางสวน  ดังนี้          



๕ 

 

 

                               ขอ ๓   คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับพิจารณาเขาพักอาศัยในท่ีพักสําหรับบุคลากร   

                                (๑)  เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจํา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีผานการ

ทดลองงานแลว 

                                (๒)  ไมมีบานพักของตนเองหรือคูสมรสอยูในรัศมี ๓๐ กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

                                (๓)  ไดรับอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

                                     กรณีไมเปนไปตามขอ ๓ (๒) และ(๓) หากมีเหตุผลพิเศษ หรือเพ่ือประโยชนใน

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหคณะกรรมการพิจารณายกเวนพิเศษเฉพาะราย 

                                (๔)  เปนอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ท่ีปฏิบัติงานราชการเฉพาะกิจ หรือ

ตอเนื่องและจําเปนตองพักอาศัยท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

                         ขอ ๔  การจัดสรรท่ีพักอาศัยแตละประเภท จัดสรรสําหรับบุคลกร ดังนี้ 

                            (๑) ท่ีพักอาศัยแบบบานพัก ใหจัดสรรสําหรับบุคลากรท่ีเขาพักอาศัยแบบครอบครัว

เทานั้น  ยกเวนบุคลากรท่ีไดรับจัดสรรใหเขาพักอาศัยกอนบังคับใชประกาศนี้ 

                                ๑)  ท่ีพักอาศัยแบบอาคารชุด ใหจัดสรรดังนี้ 

ก. อาคาร A และอาคาร B ท่ีพักสําหรับบุคลากรสายวิชาการ และอาจารย

หรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

ข. อาคาร C   ท่ีพักสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

ค. อาคาร D   ท่ีพักสําหรับบุคลากรท่ีพักอาศัยแบบครอบครัว จํานวน ๔๕ 

หอง  เปนท่ีพักอาศัยแบบท่ีพักรับรอง  จํานวน   ๕  หอง 

                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

                              -  เสนอปรับแกไข ขอ ๓ คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับพิจารณาเขาพักอาศัยในท่ีพัก

สําหรับบุคลากร  โดยใหปรับประเด็น(๓) ไดรับอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนไมเกิน ๓๕,๐๐๐ 

บาท/เดือน   ปรับเปน  ไดรับอัตราเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
 

                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ  และนําขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารไป

พิจารณาใหเกิดความเหมาะสม 

 

                   ๓.๓  งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป  ๒๕๖๐ 

                                 ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตาม

มหาวิทยาลัย  กําหนดฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในระหวางวันท่ี ๓-๕  มีนาคม ๒๕๖๑  ซ่ึงไดมีการ



๖ 

 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝกซอมและคณะกรรมการดําเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เรียบรอยแลว 

จึงขอรายงานความกาวหนาการดําเนินงานในฝายตาง ๆ ดังนี้ 

                            -  ฝายรับรายงานตัว รับรายงานตัวตั้ งแตวัน ท่ี  ๑๗ – ๒๕ กุมภาพันธ   ๒๕๖๑              

มีบัณฑิตรายงานตัวแลวดังนี้  ปริญญาตรี  ๑,๗๒๕ คน  ปริญญาโท  ๓๔  คน  ปริญญาเอก ๖ คน 

                            -  ฝายขานนามบัณฑิตมีอาจารย ๑๐ คน  ขณะนี้กําลังฝกซอมเพ่ือใหเสียงมีความไพเราะ 

                            -  ฝายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการสวนอาหารกลางวันและอาหารวางของบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 

                               ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จะจัดงานฉลองบัณฑิต โดยสมาคมศิษยเกา จัดโตะไวใหทุกหนวยงาน ๆ 

ละ ๑ โตะ  หากหนวยงานตองการจองโตะเพ่ิมเติม  โตะละ ๑,๒๐๐ บาท 
 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                  ๓.๔   การดําเนินการโครงการขับเคลื่อนท่ีเปนจุดเดนของคณะ 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะไดกําหนดโครงการขับเคลื่อนท่ีเปน

จุดเดนของคณะแลวนั้น  ขอใหคณบดีกํากับดูแลอยางใกลชิด  โดยเนน output   outcome impact กิจกรรม

รวมท่ีกอใหเกิดประโยชนกับสังคมอยางตอเนื่อง  ดังนั้น หากหนวยงานใดกิจกรรมไมสอดคลอง ขอใหมีการ

ทบทวน 

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบทุกคณะพิจารณาดําเนินการ 

 

                  ๓.๕  การรบัสมัครนักศึกษา จาก Portfolio ครั้งท่ี ๒ 

                              ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สืบเนื่อง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะมีการสอบรอบ Portfolio ครั้งท่ี ๒ โดยประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ ในวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  และดําเนินการทดสอบ  ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ 

ขอความรวมมือจากคณะในการจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับสัมภาษณของนักศึกษา  ในสวนของการแจงผลสอบ

สัมภาษณ ใหกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ ขอใหคณะตรวจสอบการลงลายมือชื่อกรรมการสอบสัมภาษณให

ครบถวน  การรวมคะแนนใหถูกตอง  
 

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                 ๓.๖   การแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี ๔   

                                ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะ

วิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี ๔  ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๑  มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ



๗ 

 

 

เพชรบุรี  สงนักศึกษาเขารวมแขงขัน ๔๓ ทักษะ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ซ่ึงมีบาง

กิจกรรมยังไมไดรายชื่อนักศึกษารวมกิจกรรม  ในการนี้   จึงขอความรวมมือคณะชวยตรวจสอบและสงรายชื่อ

นักศึกษาโดยดวน 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  ขอใหอาจารยชวยกํากับดูแลควบคุมการฝกซอมใหกับ

นักศึกษาอยางใกลชิด เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับนักศึกษา 
 

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบทุกคณะดําเนินการอยางใกลชิด 
 

                  ๓.๗   การจัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                  

ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดจัดตั้ง“ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” โดยมีเปาหมายเปนหองเรียนสีขาว/มหาวิทยาลัยสีขาว  ซ่ึงไดจัดใหมีการอบรม

แกนนํานักศึกษา  เพ่ือจัดทํารายงานแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานแผนปองกันยาเสพติดของทุกคณะเรียบรอย

แลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ในสวนของแผนการดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา                            

จะดําเนินการ ดังนี้  กรณีนักศึกษาผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ คายวัดถํ้าแกว  จะสงตัวเขาศูนยบําบัด 

พรอมใหคําปรึกษา และติดตามพฤติกรรมดูแลหลังการบําบัด 

                             มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                      ๔.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกลับเขา

ปฏิบัติงาน การนับวันปฏิบัติงาน และอัตราคาจางท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.........     
 

                                นายทศพล  หอมคง    ท่ีปรึกษากฎหมาย นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือให

การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนไปดวยความเรียบรอย ชัดเจน  และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงเห็นควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการกลับเขาปฏิบัติงาน การ

นับวันปฏิบัติงาน และอัตราคาจางท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี สาระสําคัญของขอบังคับ ประกอบดวย 



๘ 

 

 

                             ขอ๖ ในการพิจารณาสําหรับการบรรจุแตงตั้ งกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ให ก.บ.ม และผูมีอํานาจในการบรรจุแตงตั้งตามขอ ๕ พิจารณาจากความรูความสามารถ 

ประสบการณ ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา เหตุผลความจําเปนและประโยชนของมหาวิทยาลัย 

                              ขอ ๗   พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากการปฏิบัติงานเพ่ือไปรับราชการทหาร หรือออก

จากการปฏิบัติงานโดยไดรับอนุมัติหรือคําสั่งจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวาง

นั้น สําหรับการคํานวณวันปฏิบัติงานและอัตราคาจาง หรือออกจากการปฏิบัติงานไปท่ีมิใชเปนการออกใน

ระหวางทดลองปฏิบัติงาน อาจขอกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได 

                             ขอ ๒๕  ใหผูไดรับการบรรจุแตงตั้งกลับไดรับเงินเดือนท่ีไมสูงกวาท่ีไดรับอยูเดิมกอน

ออกจากการปฏิบัติงาน  แตท้ังนี้ตองไมสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับท่ีบรรจุ

แตงตั้งกลับ หากในระหวางท่ีผูนั้นออกจากราชการการปฏิบัติงานไป ถามีการปรับบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง 

และ ก.บ.ม ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอยูเดิมเขาสู

อัตราในบัญชีท่ีไดรับการปรับใหมในชวงเวลาใด ก็ใหปรับใหผูนั้นไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังกลาวดวย  

                      มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ

กลับเขาปฏิบัติงาน การนับวันปฏิบัติงาน   และอัตราคาจางท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.........     
 

                  ๔.๒   ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง อตัราการรับ-จาย  คาธรรมเนียมจากการทดสอบ 

การอบรมภาคความรู การอบรมภาคความสามารถ มาตรฐานฝมือแรงงาน กลุมสาขาอาชพีชางไฟฟา 

อิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ๑ 
 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  สาขาอาชีพชางไฟฟาภาย

อาคาร ระดับ ๑  เพ่ือใหการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการทดสอบ เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม

ระเบียบ  จึงไดจัดทําประกาศ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฝมือแรงงาน คาธรรมเนียมการอบรมความรูเพ่ือ

ทดสอบฝมือแรงงาน กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาอาชีพชางไฟฟาภายใน

อาคาร ระดับ ๑   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๘-๓๙)  สาระสําคัญมีดังนี้   

                   ขอ ๑  (๑) อัตราคาธรรมเนียมทดสอบฝมือแรงงาน คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

                            (๒) คาธรรมเนียมการอบรมความรูเพ่ือทดสอบฝมือแรงงาน  คนละ ๑,๐๐๐ บาท                                                   

                            (๓) คาธรรมเนียมการอบรมความสามารถเพ่ือทดสอบฝมือแรงงาน คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

                   ขอ ๒ (๑)  การทดสอบฝมือแรงงาน ใหเบิกจายดังนี้                    

                               ก. คาธรรมเนียมเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน นําเขาสงกองทุน จํานวน ๑๐๐ บาท 

ตอจํานวนผูเขาอบรม ๑ คน 



๙ 

 

 

                   ข. คาตอบแทนกรรมการในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เหมาจาย จํานวน ๓๐๐ 
บาท  ตอจํานวนผูเขาอบรม ๑ คน 

                   ค. คาวัสดุท่ีจําเปนในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหเบิกจายตามความจําเปน

และเหมาะสม รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๘๐ ของรายรับ 
 

                         มติท่ีประชุม  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง อัตราการรับ-จายคาธรรมเนียมจาก

การทดสอบการอบรมภาคความรู การอบรมภาคความสามารถ มาตรฐานฝมือแรงงาน กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ๑ 
 

                          ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน เพ่ือรองรับ                     

พิธีการ  การจัดเลี้ยงประชุม กิจการการกุศล กิจการสาธารณาประโยชน  และกิจการทางประเพณี

วัฒนธรรมจากเงินรายไดอื่นอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมให

ทราบวาเพ่ือใหการบริหารจัดการเงินรายไดเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและเหมาะสมเกิดประโยชนตอ

การบริหารงานและกิจการของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นควรใหจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและ

อัตราการจายเงิน เพ่ือรองรับพิธีการ การจัดเลี้ยงประชุม กิจการการกุศล กิจการสาธารณาประโยชน  และ

กิจการทางประเพณีวัฒนธรรมจากเงินรายไดอ่ืนอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก  (รายละเอียดตาม

เอกสาร หนา ๔๑-๔๔)   สาระสําคัญ มีดังนี้   

                                 ขอ ๔  การเบิกจายคาใชจายในการรับรอง พิธีการ การจัดเลี้ยงประชุม กิจการการ

กุศล  กิจการสาธารณประโยชน  และกิจการทางประเพณีวัฒนธรรมจากเงินรายไดอ่ืนอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติ

พันธกิจหลัก ตามประกาศนี้ ใหสวนราชการเบิกจายตามความจําเปนเทาท่ีจายจริงเปนวงเงินแตละประเภทและ

ไมเกินอัตราแนบทายประกาศ 

                     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี ้

                                  -  ควรกําหนดเพดานอัตราการเบิกจายใหสูงข้ึน ตามสถานการณจริง 

                                  -  เพ่ิมการเบิกจาย คาของท่ีระลึกในเทศกาลตาง ๆ  ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท 

                                  -  เพ่ิมการเบิกจายคาแตงหนา/คาเชาชุดการแสดงคนละ ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
 

                              มติท่ีประชุม   ปรับปรุงแกไข  ประกาศเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงิน เพ่ือ

รองรับพิธีการ การจัดเลี้ยงประชุม กิจการการกุศล กิจการสาธารณาประโยชน  และกิจการทางประเพณี

วัฒนธรรมจากเงินรายไดอ่ืนอันมิใชเกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก 
 

                        ๔.๔   แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  



๑๐ 

 

 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมให

ทราบวา   เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

มหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และไมทนตอการทุจริต   

๒. ยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติดี 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

๔. เปดเผยขอมูลขาวสาร 

๕. พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและ

โปรงใส 

๖. การลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

๗. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของ

ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของในปจจุบันลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี 

                               จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

                        ๔.๕  (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                                    นางสถาพร  บุญหม่ัน  รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในนําเสนอ (ราง) 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดระบุ วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความ

เสี่ยง และนําประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงข้ึนไปมาจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความ

เสี่ยงท่ีเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นและปจจัยความเสี่ยง  (รายละเอียดตามเอกสาร 

หนา ๕๕-๖๖)  สาระสําคัญมีดังนี้   

             ๑. รายไดมหาวิทยาลัยลดลง ปจจัยความเสี่ยง ไดแก การปรับระบบการรับนักศึกษา 

การเปดหลักสูตรสาขาครูของคุรุสภา  โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาของ

ชาติโดยสงเสริมการศึกษาสายอาชีพและการปรับระบบการรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (เอ็นทราน ๔.๐)  

นักศึกษารุนใหมท่ีรับเขามีความรูพ้ืนฐานไมเขมแข็งสงผลกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  งานวิจัยของบุคลากร

ไมเปนไปตามทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ   จํานวนอาคารเพ่ิมข้ึนและอาคารเกาท่ียังใชระบบไฟ

เดิมมีผลตอการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน   



๑๑ 

 

 

           ๒. ความไมปลอดภัยในการใชอาคาร สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ ปจจัย

ความเสี่ยง ไดแก  การเกิดอัคคีภัย   อุบัติเหตุจากการใชถนน  ลิฟตขัดของ  ทรัพยสินของบุคลากรและสวน

ราชการสูญหาย 

            ๓. หลักสูตรถูกปด ปจจัยความเสี่ยง ไดแก  คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรไม

เปนไปตามมาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด   จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนรับนักศึกษา 
 

                      คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี้ 

                  -   ควรปรับ ขอความประเด็นความเสี่ยง รายไดมหาวิทยาลัยลดลง   

                       -   ปรับประเด็นปจจัยความเสี่ยง ขอ ๑  การปรับระบบการรับนักศึกษา การเปด

หลักสูตรสาขาครูของคุรุสภา   

                       -   ปรับประเด็นความเสี่ยง หลักสูตรถูกปด ปจจัยความเสี่ยง ขอ ๑ คุณวุฒิของ

อาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด 
  

                                 มติท่ีประชุม เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                      ๔.๖  การเปดศูนยบรกิารทางดานการทันตแพทยเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปด

หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

                                    อาจารยณัทกวี  ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  คณะพยาบาลศาสตร มีโครงการเปดศูนยบริการทางทันตกรรม  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การเปดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือรองรับเปดบริการทางสุขภาพ   

ชองปากแกประชาชนในพ้ืนท่ี  และเพ่ือผลิตหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ  สําหรับโครงการเปดศูนยบริการทางทันต- 

กรรม  จะใชงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๙ ,๔๔๙ ,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาในการดําเนินงาน                       

๑  มกราคม – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ) 

                     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี ้

- ควรมีแนวทางการจัดหารายไดท่ีชัดเจน  คุมคาและคุมทุน 

- พิจารณารายรับรายจายใหสามารถบริหารจัดการโดยไมขาดทุน 

มติท่ีประชุม   มอบ รองอธิการบดี  และผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดใหครบทุกมิติ พิจารณาขอดีขอเสียให

รอบคอบกอน เพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                         ๔.๗  (ราง)  แผนรับสมัครนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ป  ๒๕๖๒ 



๑๒ 

 

 

                                 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบเก่ียวกับแผนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป ๒๕๖๒  คณะครุศาสตร  ๑๒๐ คน      

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ๑,๑๒๐ คน   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ๒๘๐ คน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ คน  คณะวิทยาการจัดการ ๙๒๐ คน  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๒๐๐ 

คน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ๒๔๐ คน  คณะพยาบาลศาสตร  ๒๓๐ คน                       

                                     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี้ 

                                -  คณะวิศวกรรม ฯ ขอปรับ หุนยนตและระบบอัตโนมัติ   เปนหุนยนตอุตสาหกรรม

และระบบอัตโนมัติ 

                                  -  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบริหารธุรกิจ ปรับจาก ๑๕๐ คน  เปน ๕๐ คน                                     

                                  -  ตองการแผนรับนักศึกษาท่ีรับไดจริง และหากรับนักศึกษาไมไดตามเปาหมาย     

ท่ีตั้งไว ควรมีแผนการแกปญหา และควรจัดทําเปนคูมือการรับนักศึกษารวมกับระหวางคณะกับสํานักสงเสริม

มหาวิทยาลัย   

                                     มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  (ราง)  แผนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี                       

ป  ๒๕๖๒  และรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบอยางตอเนื่อง 

  ๔.๘  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ปและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป 

           นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบถึง ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  แผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)        

            อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ป  ซ่ึงมหาวิทยาลัย  มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ               

เปนเลิศ  โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนตาม

พระราโชบาย โดยมีเปาหมาย ๔ ระยะ   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

          ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  “มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสูสังคมคุณภาพ”  

          ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)  “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสังคมสรางสรรค”  

          ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐-๒๕๗๔)  “มหาวิทยาลัยเสริมสรางพลังทองถ่ินสูความม่ันคง”  

          ระยะท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕-๒๕๗๙)  “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธทองถ่ินอยางยั่งยืน”  
 

          กรอบแนวคิดการนําแผนยุทธศาสตรใหมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย โดย

จะดําเนินการยกระดับคุณภาพเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร/อาหารในเขต



๑๓ 

 

 

ภูมิภาคตะวันตก  ยกระดับแหลงทองเท่ียว บริการ และการคาชายแดนใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในเขตพ้ืนท่ี

ภูมิภาคกลางตอนลาง ๒  การพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

          ประธาน  แจงตอท่ีประชุม   ขอใหมีการทบทวนโครงการหลัก ใหมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยใหนํากรอบแนวคิดการพัฒนาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค

ตะวันตก  มาพิจารณาประกอบดวย 
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหสืบเนื่องในท่ีประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                     ๕.๑  รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

ปการศึกษา ๒๕๖๐  

                                 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ไดจัดทํารายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan)  ปการศึกษา ๒๕๖๐  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปการศึกษา ๒๕๕๙   

ไตรมาส ๑  โดยไดระบุกิจกรรมโครงการท่ีเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหนวยงาน

ตาง ๆ ไวเรียบรอย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ในการนี้  จึงขอใหทุกหนวยงานรายงานผล

การดําเนินงาน ตามแบบติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ในไตรมาสท่ี ๒ รอบ ๖ เดือน  (สิงหาคม ๒๕๖๐ – 

มกราคม ๒๕๖๑)  สงใหงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  ภายใน วันท่ี ๘ มีนาคม  ๒๕๖๑   

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                  ๕.๒   (ราง) ตัวชี้วัดสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 

                          อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  (ราง)  ตัวช้ีวัดสรางความโดดเดนดานอาหาร  ซ่ึงมี  ๔ ดาน  ดังนี้ 

                                ๑) ดานการวิจัย  งานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ รายไดจากงานวิจัย/การบริการ

วิชาการดานอาหาร  รายไดจาก Food outlet จํานวนหนายผลิตภัณฑ/ผลผลิต  มีฐานขอมูลดานอาหารใชใน

การศึกษาและการวิเคราะห สนับสนุนการตัดสินใจ และตอยอดไปสู Application อ่ืน ๆ ทางดานอาหาร มีศูนย 

Data center เพ่ือการใหบริการ  ๒) ดานการเรียนการสอน  จํานวนหลักสูตรนานาชาติดานอาหาร หรือหลักสูตร

รวมกับมหาวิทยาลันในตางประเทศ   รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหาร  จํานวนหลักสูตรตอเนื่องดาน

อาหาร   ๓) ดานรางวัล/การสรางชื่อเสียง  จํานวนบุคลากรและนักศึกษาไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติ



๑๔ 

 

 

และนานาชาติดานอาหาร  ๔) ดานมาตรฐานเปนท่ียอมรับ  ผลิตอาหารไดตามมาตรฐาน HACCP  สินคาเกษตร

ตนน้ําไดมาตรฐาน  

                            (ราง) ตัวช้ีวัดสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียวและโรงแรม ซ่ึงมี  ๔ ดาน  ดังนี้ 

                                ๑) ดานการวิจัย  งานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนจากปฐาน รายไดจาก

งานวิจัย/การบริการวิชาการดานการทองเท่ียวและโรงแรม  มีฐานขอมูลดานการทองเท่ียวและโรงแรมใชใน

การศึกษาและการวิเคราะห สนับสนุนการตัดสินใจ และตอยอดไปสู Application อ่ืน ๆ ทางดานทองเท่ียวและ

โรงแรม หรือ มีศูนย Data center เพ่ือการใหบริการ  ๒) ดานการเรียนการสอน  จํานวนหลักสูตรนานาชาติดาน

การทองเท่ียวและโรงแรม  หรือหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ   รายไดจากการใหบริการโรงแรม

อาคารเพชรน้ําหนึ่ง  รายไดจากการจัดแพกเกจทัวรแบบครบวงจร/สรางความรวมมือกับเครือขายชุมชนท่ีมีความ

พรอมเพ่ือใหบริการ   รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานการทองเท่ียวและโรงแรม  หลักสูตรตอเนื่องดานการ

ทองเท่ียวและโรงแรม  ๓) ดานรางวัล/การสรางชื่อเสียง  จํานวนบุคลากรและนักศึกษาไดรับรางวัล/การยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติดานการทองเท่ียวและโรงแรม  ๔) ดานมาตรฐานเปนท่ียอมรับ  ศูนยปฏิบัติการดาน

โรงแรมอาคารเพชรน้ําหนึ่งไดรับการพัฒนาจนไดรับมาตรฐานโรงแรม 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น ดังนี้ 

    -   เพ่ิมประเด็นการใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานโรงแรมท่ีอาคารเพชรน้ําหนึ่ง  เพ่ือสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหกับอาคารเพชรน้ําหนึ่ง   

                         -  ขอใหเพ่ิมขอความ จํานวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติดานการทองเท่ียวและโรงแรม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ          

                         -   เพ่ิมประเด็นรายไดจากนวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัย 
 

                      มติท่ีประชุม   รับทราบ  และนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณา 
 

                     ๕.๓  รายงานความกาวหนาราชภัฏวิจัย ๖๑   

                                   อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้ง

ท่ี ๕”  ในวันท่ี ๓-๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ นั้น  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   จึงขอแจง

รายละเอียดการจัดกิจกรรมใหทราบ ดังนี้ 



๑๕ 

 

 

                                  วันท่ี  ๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  การบรรยายและเสวนา “การขับเคลื่อนพระราโชบาย

ตามยุทธศาสตรราชภัฏ สูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน”  “การคาชายแดนและการทองเท่ียว ไทย-มะริด”   

                                  วันท่ี  ๔  ธันวาคม ๒๕๖๑   การบรรยายและเสวนา “การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ 

กับยุทธศาสตรราชภัฏสูการพัฒนาทองถ่ิน” กิจกรรม “การถอดบทเรียนกระบวนการทํางานของสถาบันวิชาการ

กับการหนุนเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู” 

                                  วันท่ี  ๕  ธันวาคม ๒๕๖๑   พิธีปดงาน 

                                ในการนี้  ไดมีการแบงกลุมงานท่ีรับผิดชอบ ไดแก งานรับเสด็จ Summit  Exhibitions   

Conference  Festivals   Support & Services  โดยจะมีการประชุมติดตามงานเปนระยะ ๆ และขอความ

รวมมือทุกคณะสงนวัตกรรมของแตละคณะ  และโรงเรียนสาธิต  ในสวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติขณะนี้ยังมี

นอยอยู  จึงขอความอนุเคราะหทุกคณะสงผลงานวิจัย  ภาคภาษาไทยคณะละ ๑๐ เรื่อง  ภาคภาษาอังกฤษ คณะ

ละ ๕  เรื่อง 

                          มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

                  ๕.๔  ผลการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตรเครือขายเกษตรกร

ราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๔  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

           รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดาน

การเกษตร เครือขายเกษตรกรราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๔  ท้ัง ๑๕ แหง  เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

บั ดนี้ การจัดงานดั งกล าวได สํ า เร็จลุ ล วงด วยดี    ในการนี้  จึ งขอรายงานผลให ทราบ  ดั งนี้   คณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ  รองชนะเลิศ

อันดับ ๑ การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร   รองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปญญาพืช   ชนะเลิศ

ตอบปญญาประมง  ชนะเรื่องทักษะดานเกษตร ๓ ทักษะ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบุรี ไดคะแนนรวมเปน

อันดับ ๑  
 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ 
   

                   ๕.๕  รายงานผลการตดิตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบปฏิทินการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายจายตามยุทธศาสตร)   เพ่ือเปนการรายงานผลความกาวหนาในการ



๑๖ 

 

 

ปฏิบัติงานของหนวยงาน  กองนโยบายและแผน   จึงไดจัดทํารายงานผลการติดตามโครงการฯ หลังเสร็จสิ้น              

ไตรมาส ๑   จํานวน ๑๖  โครงการหลัก ๓๓ กิจกรรม  ซ่ึงดําเนินการไปแลว ๓๗ กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 

๑๑๒.๑๒  งบประมาณท้ังสิ้น  ๑๐,๖๖๒,๗๙๐ บาท  เบิกจาย  ๔,๔๘๗,๗๕๘ บาท   คิดเปนรอยละ  ๔๒.๐๙   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                           มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

                     ๕.๖  ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถเสนอ

อนุมัติตอคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได   และสภามหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา                     

ท่ีกําหนด  กองนโยบายและแผน  จึงไดมีการจัดทําปฏิทินการจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหหนวยงานไดศึกษาและ

สามารถนําไปบริหารจัดการเวลาไดอยางรัดกุมมากยิ่งข้ึน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบกาประชุม) 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๗   การจัดซ้ือโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศระบบมัลติมีเดีย  

พรอมชุดคลังขอสอบ 

                                   อาจารยวัชระ  เย็นเปรม  ผูอํานวยการศูนยภาษา  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแกนักศึกษา  และเพ่ือเปนการพัฒนา

ภาษาอังกฤษแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กลุมหลักสูตรท่ัวไป  เกณฑ CEFR  B1  Exit  Exam 50% ข้ึนไป   

TOEIC 300 ข้ึนไป  กลุมหลักสูตรท่ีเนน ภาษาอังกฤษ  เกณฑ CEFR  B1+  Exit  Exam (0% ข้ึนไป   TOEIC  

๔๕๐ ข้ึนไป   ดังนั้น ศูนยภาษา  จึงเสนอใหมหาวิทยาลัย จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศระบบมัลติมีเดีย  พรอมชุดคลังขอสอบจํานวน ๑ ชุด  (๔๐๐  concurrent user) วงเงิน 

๑,๘๓๗,๐๐๐  บาท  ซ่ึงโปรแกรมนี้ สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปภาษาอังกฤษ

ไดทุกวิชา   สามารถประชาสัมพันธผูสนใจภายนอกท่ีสนใจสมัครเรียนผานโปรแกรมฯ ซ่ึงจะเปนการหารายได

เขาสถาบัน    เปนคลังแบบทดสอบในโปรแกรมสามารถนําออกมาใชไดในทุกโอกาส และสามารถนํามาเปน

แนวทางในการผลิตขอสอบมาตรฐานดานภาษาอังกฤษสําหรับมหาวิทยาลัยตอไป   โปรแกรมมีลักษณะแบบ           

ซ้ือขาดไมมีหมดอายุ ทําใหไมตองเสียงบประมาณ ในการลงทุนรายป   เนื้อหาในโปรแกรมสามารถนําไปใชไดกับ

กลุมคนท่ีมีระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษหลายระดับ (A1 – B1+)   โดยไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชประโยชนจากโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศระบบมัลติมีเดีย 



๑๗ 

 

 

เรียบรอยแลว  ในการนี้  จึงขอนําเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมดังกลาว   (รายละเอียดตาม

เอกสาร  หนา ๘๕- ๙๓) 
 

                   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                         -  ควรมีการประสานบริหารจัดการผูเก่ียวของและผูดูแลระบบอินทราเน็ตใหมีประสิทธิภาพ 

เรื่องรองรับการใชงาน  เนื่องจากจะมีปริมาณการใชคอมพิวเตอรคอนขางมาก อาจมีผลกับ server  
 

                         มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหมีการประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร และผูท่ี
เก่ียวของดูแลระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด 
 

                   ๕.๘   จัดตั้งศูนยสอบวดัระดับภาษาจีน 

                      อาจารย ดร.กรกมล   ธนะโรจนรุงเรือง  สังกัด สาขาภาษาจีน  แจงตอท่ีประชุม                  

ใหทราบวา  การจัดตั้งศูนยสอบวัดระดับภาษาจีนฯ  อยูภายใตการสนับสนุนของสถาบันขงจื้อสํานักงานใหญ 

สํานักงานฮ่ันปน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค 

เปนแหลงเรียนรู สงเสริมความรูความเขาใจดานภาษาและวัฒนธรรมของจีน สนับสนุนและสงเสริมการเรียนการ

สอนภาษาจีนในเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียงในภูมิภาคตะวันตก  สงเสริมความรวมมือกันในดานการศึกษาและ

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศจีนอีกดวย 

                   ศูนยสอบวัดภาษาจีน มีหนาท่ีอํานวยสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการสอบวัดระดับความรู

ภาษาจีน รวมท้ัง สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆในการสอบฯแตละครั้งรับผิดชอบในรับการสมัคร  เก็บ

เงินคาสมัคร  จัดการสอบและรับผิดชอบในสวนของคาตอบแทนผูคุมสอบและการจัดสงขอสอบรับผิดชอบในการ

โอน  ๕๐%  ของค าส มัครสอบและค า โอน  ไปยั งสถาบั นขงจื๊ อ  สํ านั ก งาน ใหญ  สํ านั ก งาน ฮ่ันป น 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามบัญชีท่ีไดระบุไว  สวนคาสมัครอีก ๕๐% นั้น ทาง

สถาบันขงจื๊อสํานักงานใหญ สํานักงานฮ่ันปน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมอบให

ศูนยฯใชดําเนินการบริหารศูนยสอบวัดระดับภาษาจีนจัดทําระบบสอบของศูนยฯทางอินเตอรเน็ตดวยตนเอง  ท้ัง

ระบบการรับสมัคร การคียขอมูลและดําเนินการดูแลระบบการสอบท้ังภาคสนามสอบ และการสอบออนไลน ให

เปนไปดวยความเรยีบรอย รับผิดชอบจัดครผููคุมสอบเขารวมการฝกอบรมเจาหนาท่ีอํานวยการสอบของสถาบันฯ 

เพ่ือใหไดรับใบอนุญาตผูคุมสอบการสอบวัดระดับความรูภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ 
 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                 ๕.๙   การเบิกจายเงินทุนวิจัย 

                           อาจารยแสนประเสรฐิ  ปานเมียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายใน  และภายนอก

มหาวิทยาลัย ซ่ึงในการเบิกจายเงินวิจัยนั้น นักวิจัยจะเบิกจายเปนงวดงาน  แตเนื่องจากในขณะนี้ได มี



๑๘ 

 

 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   ซ่ึงข้ันตอนการเบิกจาย นักวิจัยตองขอ

อนุมัติจัดซ้ือจัดจางผานกระบวนการของพัสดุคณะ  แลวเบิกจายในระบบ 3D  ดังนั้น  จึงขอหารือเก่ียวกับ

ข้ันตอน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของผูมีหนาท่ีทําการเบิกจาย   

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ การเบิกจายเงินวิจัยขอใหยึดระเบียบและปฏิบัติ               

ใหถูกตอง  ในสวนปญหาการเบิกจายตามระเบียบใหมใหชี้แจงทําความเขาใจกับนักวิจัย  พรอมท้ังติดตามความ

คืบหนากรณีมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง ป ๒๕๖๐ 
 

                         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

              ๕.๑๐   รายงานผลการดาํเนินงานโรงเรยีนสาธิตตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

                            อาจารย ดร.อัจฉรีย  ภุมวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 

                              ยุทธศาสตร ท่ี ๑  การสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (คนเกง)   นักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยท่ีนักเรียนสอบติดมากท่ีสุด ๓ อันดับ ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี              

                             ยุทธศาสตร ท่ี ๒  การพัฒนาศักยภาพดานรางกาย จิตใจ และสงเสริมคุณธรรม               

(คนดี และมีความสุข) นักเรียนโรงเรียนสาธิตได ๕ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญทองแดง จากการ

แขงขันพระวรุณเกมส ป ๒๕๕๙   และไดรับ ๓ เหรียญทอง  ๔ เหรียญเงิน และ ๙ เหรียญทองแดง  จากเพชร

พระศรีเกมส ป ๒๕๖๐  นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติ ประเภทระบําใตน้ําหญิง  นักกีฬาเทนิสเยา

ชนระดับเขต   นักกีฬาวายน้ําเยาวชนระดับภาค  นักเรียนไดรับเหรียญทองแดงตอบปญหาภาษาจีน ณ โรงเรียน

สวนกุหลาบ  ไดรับเหรียญทองการแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาจีนเพ่ืออาชีพ ระดับภาคกลางและตะวันออก ได

เหรียญเงินประกวดขับขานประสานเสียง  ระดับภาคกลางและตะวันออก   นักเรียนไปเปนจิตอาสาบรรจุถุง                         

ยังชีพของสภากาชาดไทย  ไปเปนจิตอาสาดูแลผูมาเคารพพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และรวมประดิษฐ

ดอกไมจันทน 

                                 ยุทธศาสตร ท่ี ๓  การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนสาธิตเปน

โรงเรียนตนแบบในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีหัวขอการพัฒนา STEME Education, PLC: Professional 

Learning Community และ Thailand ๔.๐  และหัวขอการพัฒนา คือ SCPC   คณาจารยได งานวิจัย

ระดับชาติ  ๔  เรื่อง 

                              ยุทธศาสตร ท่ี ๔  การประกันคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนสาธิตเตรียมพรอมเขา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ครั้งท่ี ๔ ตอไป 
 

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 



๑๙ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                            ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑เม่ือวันท่ี  

๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๒๘๒ ราย 

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน      ๔ ราย 

           -  ใหความเห็นชอบการเตรียมปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙)  

                             -   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

          -   รับทราบ รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการเสนทางทองเท่ียวสายเกลือ 

                             -   รบัทราบ  รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินการโครงการพัฒนากายภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยสีเขียว 

                              -  รบัทราบ การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ  ติดตาม การดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                              -  รายงาน รายงานสาเหตุนักศึกษาออกกลางคัน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

           -  ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

           -  ใหความเห็นชอบ (ราง) ตัวชี้วัดดานการเกษตร อาหารและการทองเท่ียว 

           -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย  

                              -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

                    -   รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

          -  รับทราบ รายงานการเงินประจําป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

                             -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 



๒๐ 

 

 

                                  หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๔๐  น.   

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

                       นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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