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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ท่ี    ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน     ๒๔      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. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี       กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล            คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ            เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร         คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.บัญญัติ         ศิรธินาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.วิวิศน    สุขแสงอราม       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา        แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                        กรรมการ

๑๕. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย       ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต      กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                       กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริญ  ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 

๒๐. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                    กรรมการ   

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

๒๒. นางภควัน              จนัทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                         กรรมการ    

๒๓. นางนับวรรณ           เอมนุกูลกิจ        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                          กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน             กรรมการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๖   คน 

๑. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 ลากิจ 

๒. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                          ติดราชการ 

๓. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                          ไปราชการ 

๔. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ          ทรัพยนาวิน      กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         ติดราชการ   

๕. อาจารยจรรยาพร      บุญเหลือ           กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         ติดราชการ 

๖. นายสะอาด              เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี                            ลากิจ 
 

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

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๙.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
     

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                    ๑.๑  การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อยางเครงครัด   

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยขณะนี้ มีกฎหมาย/ระเบียบออกมาใหม  

ซ่ึงกฎหมายบางฉบับไมมีหมดอายุความ  ดังนั้น การเซ็นอนุมัติเบิกจายตาง ๆ ควรพิจารณาอยางรอบคอบ 

ระมัดระวัง  โดยอยูภายในอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย  
  

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบผูบริหารทุกทานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 

                    ๑.๒   การปรับปรุงหลักสูตร  

                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในป ๒๕๖๒  จะมีการปรับหลักสูตรครูใหม

ท้ังหมด  ตั้งแตหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย และการอนุมัติหลักสูตรนั้นจะมอบหมายใหเปนหนาท่ีสภา

มหาวิทยาลัย เปนผูอนุมัติหลักสูตร  โดยไมตองรอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  เพียงแต

มหาวิทยาลัยสงหลักสูตรใหตรวจสอบวาเปนไปตามเกณฑหรือไม   
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 



๓ 

 

 

 
 

                  ๑.๓   เรงรัดอาจารยผูสอนทําผลงานวิชาการ 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหคณบดีทุกทาน เรงรัดอาจารยในสังกัด               

ใหทําผลงานทางวิชาการ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย  เพ่ือใหสามารถเปนอาจารยผูสอนไดตามเกณฑ และ

ขอใหมีการประชุมบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือแจงนโยบายขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรไดทราบ                    

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ   มอบทุกคณะดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๖ มีนาคม   ๒๕๖๑   เวลา ๙.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๗) 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                        ๓.๑   ความคืบหนาการเตรียมการพัฒนาครู   

                                       ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายท่ีจะพัฒนาครูใหมีคุณภาพ  จึงไดกําหนดใหมีการ

จัดทําแผนหลักสูตรพัฒนาครูรวมกัน  โดยเชิญผูเก่ียวของ รวประชุมในระหวางวันท่ี  ๑๔-๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะสงอาจารสาขาวิชาภาษาไทย  

เขารวมการจัดทําชุดหลักสูตรนักศึกษาสายครู ตั้งแตชั้นปท่ี ๑ – ๕  รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๓๘แหง             

ในวันและสถานท่ีดังกลาว 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๓.๒   การเตรียมความพรอมเพ่ือตอนรับองคมนตรี 

                                   ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี    สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี               

พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขณะนี้ไดแจง



๔ 

 

 

วาจะเขาตรวจเยี่ยม ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  ดังนั้น  จึงขอใหทุกภาคสวนเตรียมความพรอมดานขอมูล

กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ เพ่ือรายงานองคมนตรีทราบตอไป  

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                  ๓.๓  ความคืบหนาการเตรียมการประชุมราชภัฏวิจัยนานาชาติ 

                                  อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้ง

ท่ี ๕” สหวิทยาการกับการสรางสรรควัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสูสากลในศตวรรษท่ี ๒๑  ในวันท่ี ๒-

๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ นั้น  จึงขอรายงานความกาวหนาทราบจัดทํา (ราง) กําหนดการจัดงานเสร็จเรียบรอยแลว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ในสวนของดานสถานท่ีการจัดงานจะใชอาคารจํานวน ๕ อาคาร

ไดแก อาคารสุเมธตันติเวชกุล  อาคารวิทยาภิรมย  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาคารคณะ

พยาบาลศาสตร  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  สําหรับสถานท่ีจัดงานเลี้ยงตอนรับ (Gala Dinner) ใชสถานท่ี 

พระราชวังรามราชนิเวศน (พระราชวังบานปน) 

                                 การจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดงานนั้น แบงเปน ๓ สวน๑) คณะกรรมการ

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘  แหง  ๒) คณะกรรมการกลุมภูมิภาคตะวันตก   ๓) คณะกรรมการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ซ่ึงไดมีการ (ราง) คําสั่งเรียบรอยแลว ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ  

คณะกรรมการดําเนินงาน  กรรมการฝายจัดงานประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎท่ัวประเทศ  กรรมการฝาย

จัดประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  กรรมการฝายศึกษาดูงาน  

กรรมการฝายเตรียมการรับเสด็จ  กรรมการฝายตอนรับ  กรรมการฝายการสรุปองคความรูและถอดบทเรียน  

กรรมการฝายควบคุมและกํากับเวที   กรรมการฝายจัดประชุมวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค  

กรรมการฝายจัดนิทรรศการ  กรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม  กรรมการฝายประชาสัมพันธและสื่อมวลชน  

กรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ  กรรมการฝายอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัย และการจราจร  

กรรมการฝายจัดหารายไดและการเงิน  กรรมการฝายจัดหาท่ีพัก   กรรมการฝายยานพาหนะ และรถรับสง  

กรรมการฝายประเมินผล 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การเตรียมการดานสถานท่ีไดเริ่มดําเนินการแลว

ดังนั้น จึงขอใหฝายตาง ๆ เริ่มประชุมเตรียมการวางแผนขอบเขตการทํางาน โดยใหดึงเครือขายเขามารวมงานดวย 

และใหรีบดําเนินการดานประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                  ๔.๑    ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา  พ.ศ...... 

                                 รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษากองพัฒนานักศึกษา และรับผิดชอบการพัฒนาสมรรถนะ

ดานกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  เพ่ือใหการเบิกจายคาใชจาย

เก่ียวกับการกีฬา เปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  ดังนั้น   จึงเห็นควรให

มีการปรับปรุงเกณฑคาใชจายเก่ียวกับการกีฬา  โดยไดจัดทําเปนระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาใชจายเก่ียวกับ

การกีฬา  พ.ศ........... (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๒๗-๒๙)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 

                   ขอ ๖.๔   คาเก็บตัวฝกซอมใหจายได  ดังนี้  ๑) คาอาหารสําหรับนักกีฬา จายไดไมเกิน

คนละ ๑๕๐ บาทตอวัน   ๒) คาเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝกซอมสําหรับผูฝกสอนและผูควบคุมทีมท้ังบุคคลภายนอก และ

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  จายไดไมเกินคนละ  ๒๐๐ บาทตอวัน   ๓) เก็บตัวฝกซอมไดไมเกินฤดูการแขงขัน   

ละ  ๒๐  วัน   

         ขอ  ๖.๕  คาใชจายในการเดินทางไปฝกซอมหรือแขงขัน  ๒) คาอาหารและเครื่องด่ืม

สําหรับนักกีฬาจายไดไมเกินคนละ ๒๐๐ บาทตอวัน   ๓) คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับผูฝกสอนและผูควบคุมทีมท้ัง

บุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จายไดไมเกิน ๒๔๐ บาทตอวัน  ๔) คาท่ีพักสําหรับนักกีฬา บุคคล

ภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จายไดไมเกินคนละ ๔๐๐ บาทตอวัน  กรณีมีความจําเปนบุคคลภายใน

มหาวิทยาลัยใหจายไดไมเกินสิทธิ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

                            ขอ  ๖.๑๑  เจาหนาท่ีประจําสนามซ่ึงเปนบุคคลภายนอกใหจายเฉพาะคาเบี้ยเลี้ยง ไม

เกินคนละ ๑๕๐ บาทตอวัน 

                            ขอ  ๖.๑๔  คาประกันอุบัติเหตุ กรณีสงนักเรียนไปทําการแขงขันนอกสถานท่ี ใหจายได

ไมเกินคนละ ๑๐๐  บาท      

                        คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้     

                     -  ปรับขอความ ขอ ๘  เปน  กีฬาอุดมศึกษาท่ีสถาบันระดับอุดมศึกษาจัดแขงขันระดับ

ภูมิภาคข้ึนไป    

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาใชจายเก่ียวกับการกีฬา  พ.ศ... 
 

                  ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียนแก

นักศึกษาทีมีความสามารถดานกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

                              รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษากองพัฒนานักศึกษา และรับผิดชอบการพัฒนาสมรรถนะ

ดานกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการจูงใจใหผูมี

ความสามารถในดานกีฬา ไดเขามาศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงเปนการเสริมแรงให

นักศึกษาท่ีมีทักษะดานกีฬา มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ตลอดท้ังเปนการเผยแพรชื่อเสียงทางดานการ



๖ 

 

 

กีฬาของมหาวิทยาลัยตอสังคม  ไดจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลา

เรียนแกนักศึกษาทีมีความสามารถดานกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๑-๓๓)                      

สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

                         ขอ ๑.๓  กีฬาท่ีมีสถิติการแขงขันเปนระยะเวลา ระยะทาง ระยะความสูง หรือคะแนน ซ่ึงมี

สถิติดีกวา หรือเทากับสถิติอันดับท่ี ๘  ของกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในปท่ีผานมา    

                         ขอ ๑.๔  เปนนักกีฬาสังคมสโมสรภายใน หรือภายนอกประเทศ ระดับชั้นไมต่ํากวา     

ระดับ ๒  ในกีฬาชนิดนั้น ๆ และเปนชนิดกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยมีความตองการ 

                         ขอ  ๓.๑   ตองไดรับตําแหนง อันดับท่ี ๑ ถึง อันดับท่ี ๘ ในรายการแขงขันกีฬาตามขอ 

๑.๒ (๑) ถึง (๖) ท้ังการแขงขันประเภทบุคคลและประเภททีม  โดยการแขงขันรายการดังกลาว ตองมีทีมสงเขา

รวมการแขงขันไมนอยกวา ๙ ทีม 

                         ขอ  ๓.๒  ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนภาคกลาง เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย สําหรับชนิดกีฬาท่ีไมไดกําหนดใหมีการแขงขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค นักกีฬาตองผาน

การแขงขันในรอบแรกของการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยรอบมหกรรม 
 

                     คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                   - ปรับขอความ ขอ ๑.๒  เปน  เคยเขาแขงขันและไดรับตําแหนง อันดับท่ี ๑ ถึง อันดับท่ี ๔              

ในการแขงขันกีฬารายการใดรายการหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

                       -  ปรับขอความ  ขอ ๒.๒  เปน  นักศึกษาเกาท่ีเคยไดรับทุนยกเวนคาเลาเรียนตามประกาศ

ฉบับนี้  และกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ ขอ ๓ ใหไดรับทุนการศึกษา โดยยกเวน

คาเลาเรียน  ในภาคเรียนท่ี ๒  กรณีเปนนักศึกษาชั้นปสุดทายใหไดรับทุนการศึกษา ในภาคเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู 

                        -  เสนอมอบทุนใหกับนักเรียนเกงมีความโดดเดน ตามโรงเรียนตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไปทํา

การแนะแนวศึกษาตอ 
 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การใหทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลา

เรียนแกนักศึกษาทีมีความสามารถดานกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๑  ประเด็นการมอบทุนใหนักเรียนเกงมีความ          

โดดเดน  อาจจัดทําเปนลักษณะโครงการ   
 

                     ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา 

กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสยีงใหกับมหาวิทยาลยั 

                                 รศ.ยศ ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษากองพัฒนานักศึกษา และรับผิดชอบการพัฒนาสมรรถนะ

ดานกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการเบิกจายเงินกองทุน

พัฒนานักศึกษา  เปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  ดังนั้น  จึงเห็นควรใหมี

การปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา  โดยไดจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 



๗ 

 

 

หลักเกณฑการจายเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนา ๓๕ – ๓๖)   สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

 

                         ๑. ประเภทบุคคล   

๑) รางวัลชนะเลิศ                              ๕,๐๐๐   บาท 

๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑               ๔,๐๐๐   บาท 

๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒               ๓,๐๐๐   บาท 

๔) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓               ๒,๐๐๐   บาท 

                        ๒. ประเภททีม                       ชนะเลิศ    รองอันดับ ๑   รองอันดับ ๒     รองอันดับ ๓                                                            

       -  ทีมท่ีมีจํานวนสมาชิก  ตั้งแต ๒-๓ คน       ๙,๐๐๐        ๗,๒๐๐          ๕,๔๐๐           ๓,๖๐๐ 

       -  ทีมท่ีมีจํานวนสมาชิก  ตั้งแต ๔-๗ คน     ๒๒,๐๐๐      ๑๗,๖๐๐        ๑๓,๒๐๐           ๘,๘๐๐ 

       -  ทีมท่ีมีจํานวนสมาชิก  ตั้งแต ๘-๑๕ คน   ๔๖,๐๐๐      ๓๖,๐๐๐        ๒๗,๖๐๐         ๑๘,๔๐๐ 

       -  ทีมท่ีมีจํานวนสมาชิก  ตั้งแต ๑๖ คน      ๘๒,๐๐๐      ๖๕,๖๐๐        ๔๙,๒๐๐         ๓๒,๘๐๐ 

      ขอ  ๓.๓  กรณีไดรับรางวัลจากการแขงขันท่ีมีความตอเนื่องในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ใหแยกเบิกเงินรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

๒)   สําหรับการแขงขันระดับนานาชาติ รางวัลท่ีไดรับใหเพ่ิมเปน ๑.๕  เทาของรางวัล     

ท่ีไดรับระดับชาติ 

     คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                          -   ใหขยายความ กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสียง ระดับ.......   เพ่ือใหการเบิกจายรางวัล

เปนไปดวยความถูกตอง 

                               มติท่ีประชุม  ทบทวน  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน 

กองทุนพัฒนานักศึกษา กรณีนักศึกษาไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  โดยใหปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะ

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย เสนอแนะ 
    

                   ๔.๔   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลกัสตูร  สถาบัน  สาํนัก  

คณะ  และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐   

                                อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอตอ                      

ท่ีประชุมใหทราบวา    เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  



๘ 

 

 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว   งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอแจงกําหนดการ

เตรียมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /คณะ/สํานัก/สถาบัน และ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๓๘- ๓๙) 

                           -   ตรวจประเมินระดับหลักสูตร                      ภายในเดือน  กรกฏาคม  ๒๕๖๑ 

          -   ตรวจประเมินระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก        ภายในเดือน  สิงหาคม    ๒๕๖๑  

                           -   ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย                 ภายในเดือน  กันยายน    ๒๕๖๑ 
 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  

สถาบัน/สํานัก/คณะ  และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐   
 

                  ๔.๕   (ราง)  แผนพัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ป ๒๕๖๑   

                                 อาจารย ดร.สรรเสรญิ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  รายงานตอท่ีประชุมใหทราบวาถึงแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร   

                            -    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สรางนักเรียนใหเปนคนดี  (จัดสรรงบ ๒๕ %) 

                            -    ยุทธศาสตรท่ี ๒  สรางนักเรียนใหเปนเลิศดานวิชาการ  (จัดสรรงบ ๔๕ %) 

                            -    ยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางครูมืออาชีพ (จัดสรรงบ ๑๐ %) 

                            -    ยุทธศาสตรท่ี ๔  สรางสิ่งสนับสนุน (จัดสรรงบ ๒๐ %) 

         เปาหมาย  

                           -   ภายในป พ.ศ.๒๕๖๓  จะเปน ๑ ใน ๑๐๐  อันดับโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย 

                           -   ภายในป พ.ศ.๒๕๖๕  จะเปน ๑ ใน  ๕๐   อันดับโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย 

         ประมาณการรายรับรายจาย ปงบประมาณ  ๒๕๖๑   

                             การประมาณการรายรับของโรงเรียนสาธิต รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน ๙,๑๙๑,๗๐๐ 

บาท  แบงเปน เงินบํารุงการศึกษา ๗,๐๗๘,๐๐๐ บาท  งบประมาณแผนดิน ๑,๓๘๑,๗๐๐  บาท และเงินอ่ืน ๆ  

จํานวน  ๗๓๒,๐๐๐  บาท  จัดสรรเปนรายจาย ดังนี้  รายจายประจําข้ันต่ํา ๓๕ %  รายจายงบลงทุน ๑๐% 

รายจายตามยุทธศาสตรของโรงเรียนสาธิต ๕๕%    
 

            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

         -   เห็นควรใหโรงเรียนสาธิต  สังกัดคณะครุศาสตร  เพ่ือประโยชนแกอาจารยโรงเรียน

สาธิต เพ่ือท่ีจะสามารถขอทําผลงานวิชาการได 
  



๙ 

 

 

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ป ๒๕๖๑   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                      ๕.๑ คัดเลือกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร                        

                 ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ แจงใหท่ีประชุมทราบ

วา ตามระบบและกลไกและปฏิทิน การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผานมติ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได

กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ภายในเดือนกรกฎาคม 

2561 นั้น ทางงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดแจงใหหลักสูตร

และคณะกําหนดวันและคัดเลือกผูประเมินตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2561 และสงขอมูลภายในวันท่ี 20 เมษายน 

2561 นั้น จึงขอรายงานผลการกําหนดวันและคัดเลือกผูประเมินดังกลาวใหท่ีประชุมพิจารณาตอไป และ

รายงานหลักสูตรท่ียังไมไดสงขอมูล  ดังนี้    

                         คณะครุศาสตร                   -  สาขาวิชาพลศึกษา      ป.บัณฑิตวิชาชีพครู      

                         คณะวิศวกรรมศาสตรฯ        -  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส                                             

                          คณะเทคโนโลยีการเกษตร     -  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร              

                         คณะมนุษยศาสตรฯ            -  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชา    

                                                                  สังคมศึกษา   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชา 

                                                                  รฐัประศาสนศาสตร 

 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                      ๕.๒  การจัดกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ  ของนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา

และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

                            ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน   รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัย  ไดกําหนดนโยบายจิตอาสาเพ่ือสรางบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพ  ตามพระราโชบายของในหลวงราชการ                

ท่ี ๑๐  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาแลวตั้งแตตนป ๒๕๖๑  โดยใชวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ เปนวันเริ่มตนนํารอง 

“วันจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม”  โดยการขับเคลื่อนของกองพัฒนานักศึกษา คณะ  และชมรมตาง ๆ  (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                  ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การทําโครงการจติอาสาตองมีเปาหมายและ

เกิดผลงานอยางชัดเจน   



๑๐ 

 

 

                                 อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

การจัดโครงการจิตอาสา ควรทําตอเนื่อง ๕ ป   เพ่ือใหเห็นผลการดําเนินโครงการอยางเปนรูปธรรม 

                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการจัดกิจกรรมจิตอาสานั้นไมควรมีการใหคะแนนกิจกรรม  เพราะเปนงาน

เก่ียวกับจิตอาสาโดยตรง  และควรมีการสรางจิตสํานึกในการเปนจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือสังคม  ตั้งแตนักศึกษา        

ชั้นปท่ี ๑  

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๓  การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐  

                          ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานักงาน            

ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอความรวมมือใหแจงกิจกรรมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐  ในการนี้  จึงไดรางกําหนดการจัดงาน  ในวันท่ี ๒๖  

กรกฏาคม  ๒๕๖๑   ดังนี้    

                                เวลา ๑๐.๐๐ น.       ถวายเทียนหลวง ณ  วัดมหาธาตุวรวิหาร 

                                เวลา ๑๔.๐๐ น.       พิธีเจริญพระพุทธมนต ถวายพระพรชัยมงคล 

                                เวลา ๑๔.๔๙ น.       กิจกรรมจิตอาสา ทําดีถวายในหลวง 
 

                                ในสวนของรายละเอียดกิจกรรม  ดังนี้  ๑. จิตอาสาดวยพลังวิศวะฯ  (บริการตรวจเช็ค 

ซอมบํารุง อุปกรณ เครื่องใช)  ๒. พยาบาลศาสตรรวมใจสานสายใยดวยรัก (บริการตรวจสุขภาพ ใหความรูดาน

สุขภาพ)  ๓. สานพลังใจ มอบใหนอง (สาธิตการทําอาหารเมนูพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนในโรงเรียน)              

๔. สื่อสาระ สรางสรรคเพ่ือนอง (จัดทําสื่อการสอน และพัฒนาหองเรียน)  ๕.อุนไอรัก เพ่ือนองแมวและสุนัข 

(บริการฉีดวัคซีนปองกัน)  ๖. วจก.รวมใจ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ (จัดบริการการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริการจัด

รานโชหวย)  ๗. IT Socail (บริการซอมคอมพิวเตอร ลงโปรแกรมและใหความรูดานไอที)  ๘.มนุษยศาสตรอาสา 

(พัฒนา ทําความสะอาด อุทยาน  ร.๔) 

                          มติท่ีประชุม  มอบกองพัฒนานักศึกษา  และผูมีหนาท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณา                   

การจัดโครงการจิตอาสาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
 

                       ๕.๔  กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑   



๑๑ 

 

 

                              ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา มหาวิทยาลัย 

กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะวิชา  ในวันท่ี

๑๗ -๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ปฐมนิเทศสวนกลาง  ในระหวางวันท่ี  ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สวนคณะใดท่ี

ตองการวันปฐมนิเทศเพ่ิมเติม  มหาวิทยาลัยจะจัดไวใหในชวง ระหวางวันท่ี ๙-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑     

                                    ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะ  เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว อาจมีการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงทําใหอาจารยบางสวนจะไมสามารถกํากับดูแลนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง              

โดยมอบหมายใหรุนพ่ีดูแลนักศึกษาใหม  ดังนั้น  จึงขอใหคณบดีดูแลเพ่ือไมใหเกิดปญหาในการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม  

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบทุกหนวยงานดําเนินการ 

                 ๕.๕   รายงานผลการดําเนินงานของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจําป ๒๕๖๐ 

                               อาจารยอภิรัตน   วงศศุภชาติ  ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึง  รายผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประจําป ๒๕๖๐   โดยไดดําเนินการใน  ๔   ยุทธศาสตร ๑๒ โครงการ ๑๘ กิจกรรม  (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนา  ๔๕- ๔๖)   

                         ยุทธศาสตร  ๑  ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

                         ยุทธศาสตร   ๒   สรางเสริมทักษะการคิดและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 

                         ยุทธศาสตร  ๓   เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการและเสริมสรางองคความรูศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

                         ยุทธศาสตร  ๔  ปรับปรุงระบบบริหารจดัการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสูองคกรเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง     
 

                      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

              ๕.๖  การใชพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปรงสลอด  

                           ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยสภา

มหาวิทยาลัย  ไดใหความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยควรเขาใชพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปรงสลอด เพ่ือทําประโยชนใน

ชวงเวลาท่ียังไมหมดสัญญา   ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเรื่องสมุนไพร

พ้ืนถ่ิน  ดังนั้น จึงขอความรวมมือผูท่ีไดการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ รวมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ไปดวยกัน  



๑๒ 

 

 
 

                       มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                ๕.๗  การจัดสงวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กําหนดใหมีการประชุมในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนนั้น  ในการนี้ ขอความรวมมือ

หนวยงานใดท่ีประสงคนําเรื่องบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  กรุณาแจงเรื่องเพ่ือเขาวาระการ

ประชุม ในสัปดาหท่ี ๒ ของเดือนนั้น   เพ่ือฝายเลขาสภามหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหเรียบรอย 
 

                       มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบทุกหนวยงานดําเนินการ 
  

                ๕.๘   รายงานความกาวหนาการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ ป ๒๕๖๑  

                           ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบ จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอโดยทําการชําระคายืนยืนสิทธิ์เรียบรอยแลว  จํานวน  ๘๐๗  คนดังนี้ 

        -  คณะครุศาสตร                  ๖๙   คน      -  คณะมนุษยศาสตร       ๓๒๒   คน 

                         -  คณะวิทยาการจัดการ           ๘๘  คน      -  คณะวิทยาศาสตรฯ        ๕๕   คน 

                         -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร     ๕๔   คน     -  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ    ๙๗   คน 

                         -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๓๒   คน     -  คณะพยาบาลศาสตร       ๙๐   คน 

                         -  ครูคืนถ่ิน  ๘๓  คน (รายงานตัวแลวจํานวน ๑๖ คน) 
 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหเพ่ิมรายงานจํานวนนักศึกษาโควตา   และจํานวนครูคืนถ่ิน 

เพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติม 
 

                        มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

                ๕.๙   การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยั 

                              ผศ .ดร.กฤตชน  วงศรัตน   รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หมดวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  บัดนี้ไดมี

การสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเรียบรอยแลว  โดยมี พลเอกสุรินทร  พิกุลทอง  เปนประธาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และไดแตงตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก  และกรรมการ             

ผุทรงคุณวุฒิจากภายนอก  เสร็จเรียบรอยแลว  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ี ๐๐๔/๒๕๖๑               

สั่ง ณ วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

                         มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 



๑๓ 

 

 

               ๕.๑๐  ปฏิทินแผนปฏิบัติราชการ และจัดทําคําของบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 

๒๕๖๒   

                             นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบถึง  ปฏิทินแผนปฏิบัติราชการ และจัดทําคําของบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๒   ระหวาง                

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

       วันท่ี ๑-๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๑    -  หนวยงานจัดทําคําของบประมาณรายจายประจํา                

                                                  ผานระบบงบประมาณ  e.Budget 

                          วันท่ี  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๑         -  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ 

                                                                     งบประมาณเงินรายได (ก.บ.ง) 
 

                          วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๑      -  นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
                

                            ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการจัดทํางบประมาณป ๒๕๖๒ ใหนํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๐  มาประกอบการพิจารณาดวย  ในสวนงบประมาณวิจัย ควรมีการกํากับติดตาม

อยางใกลชิด  เนื่องจากท่ีผานมางบประมาณดานวิจัยจากหนวยงานภายนอกถูกตัดงบประมาณ เพราะผลงาน ไม

ผานเกณฑการพิจารณา  ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงควรเปนหลักในการบริหารงานวิจัย  โดยเชิญผูมีความรู

ความสามารถจากหนวยงานภายนอกรวมดําเนินการดวย 
  

                       มติท่ีประชุม   รับทราบ  ปฏิทินแผนปฏิบัติราชการ  และจัดทําคําของบประมาณรายจาย 

ปงบประมาณ ๒๕๖๒    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  

๒๓ เมษายน  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

            -   รับทราบ  รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนากายภาพ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสีเขียว  

           -    รับทราบ  รายงานความกาวหนาของการวิจัย เพ่ือนําภูมิปญญามาใชปองกันชาง

ทําความเสียหายกับพืชไรและสวนของประชาชน  

                                -   รับทราบ  รายงานความกาวหนาในการขอเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ              

ไตรมาสท่ี ๑  ดังนี้  ผานการประเมิน  ระดับ ผศ.   จํานวน ๔ คน  ระดับ รศ.   จํานวน ๑  คน   ประเมินไมผาน 

ระดับ ผศ. จํานวน ๓ คน  ระดับ รศ.  จํานวน ๑  คน  



๑๔ 

 

 

                                 -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานแผนการยกระดับยานชุมชนเกาหนองจอก          

สูการทองเท่ียวเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค: กรณีศึกษาการอนุรักษบัวหลวงพระราชินีสูการตอยอดทางวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจ   

          - พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

          -  พิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

                             -  เหน็ชอบ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๐  ไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือน 

                             -  เหน็ชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ 

          -  อนุมัติ งบประมาณเงินรายไดสะสมคงเหลือ ๓ รายการ เปนเงิน ๖๙,๔๗๗,๓๑๐ บาท 
   

                             -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน    ๑  ราย 

                             -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน   ๘๗  ราย 

                    -  รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

          -  รับทราบผลการประชุมรวมระหวางองคมนตรี รับรัฐมนตรี ผูบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา ในหลวง

รัชกาล ท่ี ๑๐ ถายทอดสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                              -  รบัทราบ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการนักศึกษา กองทุนพัฒนา

นักศึกษา และการดําเนินโครงการหอพัก  รอบป พ.ศ.๒๕๖๐ 

                     -  รับทราบ การแตงตั้ง  อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น.   

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 



๑๕ 

 

 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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