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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ 

                              วันอังคาร  ที่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน        ๒๔   คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว           รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๕. รศ.ดร.กาญจนา         บุญสง             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๖. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๐. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ณัฐกานต  ภาคพรต        (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร               กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๔. อาจารย ดร.วนิดา     มากศิริ            (แทน) 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         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๓. อาจารยจรรยาพร     บญุเหลือ           กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 

 

  
 

 

 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๖   คน 

๑. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           รองอธิการบดี     ไปราชการ 

๒. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี    รองอธิการบดี               ไปราชการ 

๓. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ      ท่ีปรึกษาอธิการบดี              ไปราชการ 

๔. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                    ติดภารกิจ 

๕. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ          ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       ติดภารกิจ 

๖. ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร      ประภาสะโนบล  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน   ๙   คน 
๑. นางภควัน              จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                            

๒. นางนับวรรณ           เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร  อมรจุติ            รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๔. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

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

๖. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๗. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๘. นายณัณณฒิพัฒณ      ขําเขียว             นักวิทยาศาสตรการกีฬา 

๙.  นายทวี  นวมนิ่ม             นักวชิาการศึกษา 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

    

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                     ๑ .๑  การเตรียมการตอนรับการลงพ้ืนท่ีของ พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 

องคมนตร ี



๓ 

 

 

                          ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี               

กําหนดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑  ในการนี้  จึงขอความรวมมือผูบริหารทุกทานรวมตอนรับ 

                          ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหถึงกําหนดการลงพ้ืนท่ีของ

องคมนตรี  ใหทราบดังนี้   

                          เวลา ๘.๓๐ น.                          องคมนตรีเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย  

                          เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.             พบผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูเก่ียวของ                                         

                          เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.            พบนักศึกษาสายครู  

                          เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.            เดินทางไปชุมชนไรมะขาม ชมนิทรรศการ  

                                                                      และดูงานโรงสีแหงความสุข 

                       มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                 ๑.๒  กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกยีรติ ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐    

                          ประธาน   แจ งต อ ท่ี ป ระชุ ม ให ท ราบว า   ตาม ท่ีมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี                        

จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ วิทยาเขตโปงสลอด  โดยมีคณาจารย 

นักศึกษา หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน  ผูนําชุมชน  องคการปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน                    

เขารวมกิจกรรมปลูกปาเปนจํานวนมาก  ซ่ึงถือวาประสบความสําเร็จดวยดี เนื่องจากไดรับความรวมมือรวมใจ

จากชุมชนเปนอยางดี  ตรงตามกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีตองการสรางจิตอาสากับหนวยงานภายนอก  

และใหทําประมวลภาพกิจกรรมท้ังหมดแลวสงหนังสือพิมพทองถ่ิน และลงสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  

                         ในการสวน การลงทะเบียนเปนจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” ใน Application              

ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนผูเขียนโปรแกรมดังกลาว  ดังนั้น จึงขอความรวมมือนักศึกษา คณาจารย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมลงทะเบียนเปนจิตอาสาใน Application 

                         ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอตอท่ีประชุม 

ควรมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกท่ีเปนรูปธรรมในการเปนจิตอาสา ในเชิงรูปภาพหรือสัญลักษณ ตามจุดตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยใหเห็นชัดเจน 
 

                       มติท่ีประชุม  มอบสํานักงานอธิการบดี  ประสานงานกองพัฒนานักศึกษา    เชิญชวน

นักศึกษา คณาจารย ผูบริหารมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเปนจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ  ใน Application 
 

           ๑ .๓  การประชาสั ม พันธ งานประชุ มวิ ชาการระดับชาติ   และนานาชาติ                

“ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเปน             

เจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕”  ในวันท่ี  ๒ - ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



๔ 

 

 

นั้น  ขอใหทําการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ อยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการติดตั้งปายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  ขอใหเรงรีบดําเนินการโดยดวน 
 

                          มติท่ีประชุม  มอบ อาจารยเมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี ดําเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.              

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตาม

เอกสารหนา ๓- ๑๘) 
 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑   โดยมีการแกไข ดังนี้    
 

                                หนา  ๑๐  บรรทัดท่ี ๑๔ “อาจารย ดร.พีรศุษรย”  แกไขเปน “อาจารย ดร.พีรศุษย”  

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                    ๓.๑  โครงการจิตอาสา กาวเพ่ือความดี ดวยศาสตรพระราชา คืนผืนปาใหชาง 

                             ประธาน  สืบเนื่องตอ ท่ีประชุม ขอทราบความกาวหนาการลงพ้ืนท่ี โครงการ              

จิตอาสา กาวเพ่ือความดี ดวยศาสตรพระราชา คืนผืนปาใหชาง 

                             นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา การดําเนินการคืนผืนปาใหชางนั้น  ขณะนี้ไดมีการลงพ้ืนท่ีสํารวจและทํากิจกรรมรวมกับคณะตาง ๆ บางแลว  
ซ่ึงตองรอใหเปดภาคการศึกษากอนแลวจะนํานักศึกษาลงพ้ืนทํากิจกรรมตอไป   
                             อาจารย ดร.วนิดา  มากศิริ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ไดมีการลงพ้ืนท่ีกําจัดวัชพืช และทําโปงดินเพ่ือเสริมวิตามินและแรธาตุใหกับชางไปแลว  ในสวนของ
การปลูกพืชเพ่ือเปนอาหารใหกับชางนั้น  ตองมีการกําหนดแผนกอนวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป 
                             ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ในสวนของการทําเสนทางเดิน Sky Walk  เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคตนั้น  ไดมีการจัดเก็บ
รูปภาพและเสนทาง รอบ ๒ แลว  โดยจะไดมีการรวบรวมเปนรูปเลม ๕ บท เพ่ือมอบใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เรื่องการดูแลชางเปนเรื่องท่ีสําคัญ  ดังนั้น  จึงให
ทุกภาคสวนดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยประสานกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 



๕ 

 

 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ อาจาย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                

และผูท่ีเก่ียวของวางแผนผังการทํางานใหรอบคอบ เพราะถือวาเปนเรื่องสําคัญ  

 

                   ๓.๒  การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

                             อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการให

สวัสดิการพนักงาน พ.ศ.........  เพ่ือเปนการใหสวัสดิการชวยเหลือประโยชนเก้ือกูลในการดํารงชีพของพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้หากประกาศฉบับดังกลาว สามารถประกาศใชไดทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  ก็จะเปน

ประโยชนกับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะเกษียณอายุราชการในปนี้เปนอยางมาก 

                             นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิกรบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เก่ียวกับประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.....นั้น  ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแลว  มีขอสังเกตเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีมีอยูอาจจะไม

เพียงพอตอการบริหารจัดการการจัดสวัสดิการ  ดังนั้น จึงตองตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหมอีกครั้ง  แลว

นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
                               

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    ๓.๓  การสราง Smart  Farm 

                                  อาจารยดร.วนิดา มากศิริ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดทําการออกแบบงานกอสรางโรงเรือนแพะ-แกะ  พรอมท้ังจัดทํา
รายละเอียดประมาณการรายการกอสรางโรงเรือนแลว ซ่ึงราคากอสรางเปนจํานวนเงิน ๒,๐๖๗,๐๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สวนอาคารโรงเรือนโคนมโคเนื้อ  โรงเรือนอาหารสัตว   โรงเรือน
สัตวน้ําสัตวบก  โรงเรือนเลี้ยงไกพ้ืนเมือง โรงเรือนไกไข  โรงเรือนสุกร   ขณะนี้ยังมิไดดําเนินการ  เนื่องจากตอง
มีคาใชจายในการเขียนแบบ  ดังนั้น จึงขอหารือตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาคณะตอง
ดําเนินการตอไปอยางไร 

           ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ใหจัดทําผังแมบท ๕ ป เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ในอนาคตท้ังหมด  ในสวนการจางเขียนแบบโรงเรือนใหประสานกับงานพัสดุ  กองนโยบายและแผน เพ่ือจัดทํา
งบประมาณและเบิกจายตามระเบียบทางราชการ  
  

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดําเนินการตามระเบียบ     
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      



๖ 

 

 

                     ๔.๑  แนวปฏิบัติในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  และการสอบวิทยานิพนธของ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   

                                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา   รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ เปนไปดวย

ความเรียบรอยตามระยะเวลาของหลักสูตร  และสามารถติดตามความกาวหนาการจัดทําวิทยานิพนธตอไป   จึง

กําหนดแนวปฏิบัติของบัณฑิตศึกษา  โดยไดผานการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี ๗/

๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

                               แนวการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี ้

                              ๑. นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ ตองไดรับการอนุมัติรางวิทยา                  

นิพนธจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน ๒ ปการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒ จะตองไดรับ

การอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน ๓ ปการศึกษา หากเกินระยะเวลาท่ี

กําหนดใหถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาจาก

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันสุดทายของการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของแตละปการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๒๑-๒๕)   
 

                                  แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้  

                              ๑. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก  แบบ ก๒ 

                              ๑.๑ นักศึกษาจะสามารถสอบวิทยานิพนธได ตองศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร         

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ น. ผานการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ และผานการสอบ           

โครงรางวิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา ๖๐ วัน  นับจากวันท่ีมีการสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยตองสอบกอนวันกําหนดพนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมเกิน 

๙๐ วัน 

                              ๒. หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ 

                              ๒.๑ นักศึกษาจะสามารถสอบวิทยานิพนธได ตองศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร             

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ น. ผานการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ   และผานการสอบ

โครงรางวิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วัน  นับจากวันท่ีมีการสอบ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยตองสอบกอนวันกําหนดพนสภาพการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมเกิน 

๙๐ วัน (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๒๖-๓๐)   
 

                          ประกาศ เรื่องการกําหนดวันสําเร็จการศึกษาและวันขอสําเร็จการศึกษา สรุปสาระดังนี้  

                      ๒.๑   ให ถือวันท่ีสอบวิทยานิพนธผานเปนวันขอสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้จะตองสงเลม

วิทยานิพนธ ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยตองสงเลมภายใน ๙๐ วัน นับจาก



๗ 

 

 

วันท่ีมีการสอบท้ังกรณีหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก และตองผานเง่ือนไขในการตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธทุกประการแลว หรือ 

                     ๒.๒  ใหถือวันท่ีสงวิทยานิพนธ เปนวันขอสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณตอบัณฑิตศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดนับจากวันท่ีสอบวิทยานิพนธผาน และผานเง่ือนไขในการตีพิมพ

ผลงานวิทยานิพนธทุกประการแลว หรือ 

                     ๒.๓  ใหถือวันท่ีสงหลักฐานการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนวันขอสําเร็จการศึกษา  หากสง

เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดนับจากวันท่ีสอบวิทยานิพนธผาน แตสง

หลักฐานการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในภายหลัง  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๓๑-๓๒)   
 

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                      -  ปรับขอความ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับเปน คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

                      -  ปรับขอความ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

ขอ ๓.๕  โดยใหตัดขอความคําวา  “เชน ประสบอุบัติเหตุถึงข้ันตองรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลหรือเดินทาง               

ไปตางประเทศดวยความจําเปนอยางยิ่ง”  

                       -   การทําเลมวิทยานิพนธควรแปลงไฟล เปน   PDF 
 

                       มติที่ประชุม  เห็นชอบ  แนวปฏิบัติในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  และการสอบ

วิทยานิพนธของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และประกาศ เรื่องการกําหนดวันสําเร็จการศึกษาและวัน               

ขอสําเร็จการศึกษา 
 

                 ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจายเงินคาตอบแทนบุคลากรสอนวายนํ้า 

สระวายนํ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับปรับปรุง) 
                        

                   นายณัณณฒิพัฒณ  ขําเขียว นักวิทยาศาสตรการกีฬา นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการจายเงินคาตอบแทนบุคลากรสอนวายน้ํา เปนไปดวยความเหมาะสม จึงเสนอขอใหยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจายเงินคาตอบแทนบุคลากรสอนวายน้ํา สระวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ฉบับท่ี ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  และใหใชประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีรายละเอียดการจาย

คาตอบแทนดังนี้ 

                             ๓.๑  กรณีเรียน จํานวน  ๑  คน  ใหจายอัตราชั่งโมงละ   ๑๒๐  บาท 

                             ๓.๒  กรณีเรียน จํานวน  ๒  คน  ใหจายอัตราชั่งโมงละ   ๒๐๐  บาท 

                             ๓.๓  กรณีเรียน จํานวน  ๓  คน  ใหจายอัตราชั่งโมงละ   ๓๐๐  บาท 

 

 
 



๘ 

 

 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                        -   การจัดสอนวายน้ําไมควรรับสมาชิกในแตละครั้งมากเกินไป  ตองคํานึงถึงความปลอดภัย

ของผูเรียนเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด  

                        -   ควรมีมาตรการเขมงวดเก่ียวกับ การบันทึภาพของผูใชบริการของสระวายน้ํา 
 

                       มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการจายเงินคาตอบแทน

บุคลากรสอนวายน้ํา สระวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารไป

พิจารณา 
 

                 ๔.๓   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คาเชาอุปกรณวายนํ้า                

                  นายณัณณฒิพัฒณ  ขําเขียว นักวิทยาศาสตรการกีฬา นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือเปนการควบคุมดูแลการใหเชาชุดและอุปกรณวายน้ําของสระน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนไปดวย

ความเรียบรอยและถูกตอง   จึงไดกําหนดอัตราคาเชาอุปกณตาง ๆ ไวดั งนี ้

                          ๑. คาเชาชุดวายน้ําผูหญิง              ๓๐   บาทตอชุด   

                          ๒. คาเชากางเกงวายน้ําผูชาย          ๒๐   บาทตอชุด 

                          ๓. คาเชากางเกงวายน้ําเด็กผูหญิง    ๓๐   บาทตอชุด   

                          ๔. คาเชาหมวกวายน้ํา                  ๑๐   บาทตอใบ  

                          ๕. คาเชาแวนตาวายน้ํา                 ๑๐   บาทตออัน        
 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

- ปรับขอความ  “คาเชากางเกงวายน้ําเด็กชาย   ๒๐  บาทตอชุด” 

                      มติที่ประชุม  เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คาเชาอุปกรณวายน้ํา และปรับแก

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ               
 

                ๔.๔  ผลการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามระบบ

และกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                          ผศ.ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  นําเสนอตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐  ระหวางวันท่ีเดือน 

มิถุนายน – ๒๙  กรกฏาคม    ๒๕๖๑  บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  ไดเสร็จสิ้น 

เรียบรอยแลว  จํานวน ๕๒ หลักสูตร  จึงขอรายงานผลการกํากับ ติดตามดําเนินงาน และขอเสนอแนะท่ีพบ                  

ใหทราบ ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 



๙ 

 

 

                                                  จํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน          จํานวนหลกัสูตรท่ีมีการพัฒนาดีข้ึน   

คณะครุศาสตร                                                         ๕   หลักสูตร                      ๓     หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ๖   หลักสูตร                      ๒     หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ                                        ๕   หลักสูตร                      ๓     หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                                   ๕   หลักสูตร                      ๔     หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       ๕   หลักสูตร                      ๒     หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                        ๕   หลักสูตร                     ๑๐    หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๕   หลักสูตร                      ๑     หลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร                                         ๓   หลักสูตร                      ๓     หลักสูตร 
 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                       -   เพ่ิมขอมูลหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาในระดับปานกลางในตาราง 

                                -    สรุปขอมูลเปนรอยละ ของจํานวนหลักสูตรท่ีประเมิน 

                       -  มาตรฐานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินในแตละปมีความตางกัน                   

ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหหนวยงานท่ีรับการตรวจประกันคุณภาพ มีความสับสนในการจัดทําขอมูล 

                       -  ขอใหปรับขอความ “จํานวนหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน” เปน “จํานวนหลักสูตรท่ีมี          

ผลการประเมินอยูในระดับดี”  

                       -  การเลือกคณะกรรมการตรวจการประเมิน  เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการตรวจประเมิน  

                      มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ผลการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ ตามระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

                ๔.๕  การออกแบบนิทรรศการและจัดแสดงสารสนเทศ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาราชภัฏ

เพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

                       อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสํานักวิทยบริการ ฯ ในการนี้  จึงไดมีการออกแบบ

การจัดทําศูนยเรียนรูภูมิปญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๒๖ ลาน จึงขอให นายทวี  นวมนิ่ม  

นักวิชาการศึกษา  นําเสนอรายละเอียดการออกแบบตอทีประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)             

                         นายทวี  นวมนิ่ม  นักวิชาการศึกษา  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึงวัตถุประสงค ท่ีสราง

ศูนยเรียนรูภูมิปญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีอาคารให

สอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศสําหรับการจัดการ



๑๐ 

 

 

สารสนเทศดานประวัติศาสตร  เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ิน  Master Plan 

ประกอบดวย  

                     -  Main Entrance: Cafeteria  (Think Café @Library)  โดยจะทําการปรับปรุงดานหนา 

ทางเขาใหนาสนใจ   เพ่ิมเติมระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ  เพ่ิมเติมมานบังแสง/กันความรอน

จากภายนอกอาคาร  ปรับปรุงระบบแสงสีเสียงรองรับกิจกรรม  ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 

                     -   หอเกียรติภูมิปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PBRU Hall of Fame  ประกอบดวย

โครงการพระราชดําริสําคัญ ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี  ประวัติพัฒนาการ (ยุคฝกหัดครูเพชรบุรี  ยุควิทยาลัยครู

เพชรบุรี ยุคสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)  เกียรติประวัติชาวราชภัฏเพชรบุรี  

เกียรติประวัติครุภัณฑทรงคุณคา เกียรติประวัติคุณราชภัฏเพชรบุรี  ขอมูลการทํา MOU กับสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ  เกียรติประวัติครุยวิทยฐานะ  เกียรติประวัติท่ีระลึกราชภัฏเพชรบุรี       

                     -  ศูนยเรียนรูบูรพกษัตริยกับจังหวัดเพชรบุรีและศาสตรพระราชา  แสดงภาพพระบรมฉายา

ลักษณ/พระบรมสาทิสลักษณของบูรพกษัตริยแหงราชจักรีวงศ ท่ีผนัง และวิดีทัศนประชาสัมพันธพ้ืนท่ีการเรียนรู

ชั้น ๒  ดวยระบบ Multimedia VDO Wall   หองรอยเสด็จเพชรบุรี ของรัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๙ กับจังหวัด

เพชรบุรี   หองเฉลิมพระเกียรติ รัชการท่ี ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศปจจุบัน  หองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

@เพชรบุรี 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

- เพ่ิมความล้ํายุคโดยนําเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีล้ําสมัย เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ 

- การตกแตงรูปภาพของปูชนียบุคคลในหองนิทรรศการ  ควรปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 

                       มติที่ประชุม  เห็นชอบ การออกแบบนิทรรศการและจัดแสดงสารสนเทศ ศูนยเรียนรู

ภูมิปญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  โดยมอบหมายใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  อาจารยเมธาวิน  สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รวมกํากับดูแล   
 

                 ๔.๖  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ และแผนการจัดกิจกรรม 

ของแตละคณะ   

                            นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑   (ระยะเวลา ๑ 

สิงหาคม  ๒๕๖๑ – วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)  โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป               

ในยุทธศาสตรท่ี ๒ บัณฑิตมีคุณภาพพรอมทํางาน  ใน  ๔  กลยุทธ  จํานวน ๒๕  ตัวชี้วัด (รายละเอียดตาม

เอกสาร หนา ๓๙-๕๓ )  ดังนี้ 

                              กลยุทธ  ๑   พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหพรอมทํางานดวยหลักวิชาการวิชาชีพและ 



๑๑ 

 

 

                                              ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

                              กลยุทธ  ๒   สรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

                              กลยุทธ  ๓   สงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีแกนักศึกษา 

                              กลยุทธ  ๔   สงเสริมการเปนมหาวิทยาลัยคุณธรรมและการมีจิตอาสาตาม 

                                              ศาสตรพระราชา 

  ในสวนของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแตละคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑  รอบระยะเวลา ๑ สิงหาคม 

๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                  คณะครุศาสตร                        ๒๓  โครงการ        คณะเทคโนโลยกีารเกษตร      ๑๐  โครงการ        

                  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        ๑๒  โครงการ       คณะพยาบาลศาสตร             ๗   โครงการ                             

                คณะวิทยาการจัดการ            ๑๔  โครงการ       คณะมนุษยศาสตรฯ             ๑๒  โครงการ                           

                คณะวิศวกรรมศาสตรฯ          ๑๒  โครงการ 

                          

                              มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา             

ปการศึกษา ๒๕๖๑  และแผนการจัดกิจกรรมของแตละคณะ   

 

  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                    ๕.๑  การปรับปรงุหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

             ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน          

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เนื่องจากปจจุบันจํานวนนักศึกษาบางสาขาวิชามีนอยกวาเกณฑ  ซ่ึงมีความเสี่ยง                

ท่ีจะตองชะลอการเปดสอนจํานวน ๙ หองเรียน ใน ๕ คณะ แนวทางปฏิบัติตองมีการบริหารหลักสูตร โดยทํา

การปรับปรุงหลักสูตรใหม  การวางแผนแนะแนวประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือใหมีสถานะคงอยู หรือควบรวม                 

ซ่ึงหากมีการชะออเปนเวลา ๒ ปติดตอกัน อาจตองปดหลักสูตร  และจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้น  ดังนั้น คณบดี

จึงจําเปนตองบริหารจัดการภาระการสอนของอาจารยในสาขาวิชา  ในสวนของข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรตอง

ดําเนินการดังนี้   วิจัยศึกษาหาความตองการ  จัดทํารางหลักสูตร  วิพากษหลักสูตร  ผานคณะกรรมการบริหาร

วชิาการ ผานคณะกรรมการสภาวิชาการ  ผานคณะอนุกรรมการหลักสูตร ผานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประกาศรับนักศึกษา  แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในสวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุง/วิพากษหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ                                



๑๒ 

 

 

                    ๕.๒   รายงานจํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๖๑                              
                               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง

ตอท่ีประชุมใหถึงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑  ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑  จํานวน 

๑,๙๖๑  คน  จํานวนนักศึกษา ประเภทนอกเวลาของศูนยประสานงานการจัดการศึกษารวมกันคณะ  จํานวน 

๑๖๖  คน  สวนปฏิทินการรับนักศึกษาใหม  ปการศึกษา ๒๕๖๒  มีดังนี้ 

๑) รับตรงโควตาเรียนดี      ตั้งแตเดือนสิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑   

๒) รับตรงความสามารถพิเศษ Prot ๑   ตั้งแตเดือนสิงหาคม – ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๓) รับตรงความสามารถพิเศษ Prot ๒   ตั้งแตเดือนสิงหาคม – ๑๒ พฤศจิยายน  ๒๕๖๑ 

๔) สอบคัดเลือกท่ัวไป รอบท่ี  ๑          ตั้งแตเดือนสิงหาคม – ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

๕) สอบคัดเลือกท่ัวไป รอบท่ี  ๒          ตั้งแตเดือนสิงหาคม –  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖) รายงานตัวนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒  ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๔  มิถุนายน 

๒๕๖๒ 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                      -    ใหปรบัระยะเวลาสอบคัดเลือกรอบท่ี ๑ เปนภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑   

                      -    การจัดสรรทุนเรียนดีใหแตคณะไปบริหารจัดการเองนั้น   ควรจัดทําในรูปแบบคณะ

กรรมการฯ โดยพิจารณาใหเปนไปตามกฎเกณฑเพ่ือความถูกตองชัดเจน  แลวขอใหแจงผลการอนุมัติใหทุนแก

ผูเก่ียวของทราบใหท่ัวถึง เชน สํานักสงเสริมวิชการฯ  งานบริหารคลังและทรัพยสิน ซ่ึงจะเก่ียวของกับระบบการ

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา           

                        มติทีป่ระชุม  รับทราบจํานวนนักศึกษาป ๒๕๖๑  และอนุมัติรางปฏิทินรับนักศึกษา                 

ป ๒๕๖๒  โดยปรับระยะเวลาการสอบคัดเลือกรอบท่ี ๑ ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑   
 

 

                    ๕.๓   ราง  ปฏิทินการทดสอบระบบ Exit Exam ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

                               ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบถึงปฏิทินทดสอบระบบประมวลผลความรู Exit Exam  ปการศึกษษ ๒๕๖๑  ดังนี้   

                             -  วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  จะทําการทดสอบครั้งท่ี ๑  โดยใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๒,๓,๔ 

อยางละ ๑ หมูเรียน เขาทําการทดสอบผานโทรศัพทมือถือ ณ หองวิทยาภิรมย ๑    

                             -  วันท่ี ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะ ครั้งท่ี ๑ 

                             -  วนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นกัศึกษาชั้นปท่ี ๒,๓,๔ หมูเรียนเดิม เขาทําการทดสอบ

ผานโทรศัพทมือถือ ณ หองวิทยาภิรมย ๑    



๑๓ 

 

 

                             -  วันท่ี ๒๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะ ครั้งท่ี ๒ 

                             -  วนัท่ี ๑-๓๐  กันยายม ๒๕๖๑  เปดระบบใหนักศึกษาทุกคนเรียนรูและทดสอบดวย

ตนเองผานระบบคอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือของนักศึกษา 

                           -  วันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป  ประกาศรับสมัครนักศึกษาสอบประมวลผลความรู

ผานระบบ Exit Exam   

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๔   การรวมงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ   ๒๕๖๑   

                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กําหนดจัดงาน “มหกรรม

วิจัยแหงชาติ ๒๕๖๑ ” (Research Expo 2018) ในระหวางวันท่ี ๙-๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนยประชุม

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิดล ราชประสงค กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สงผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอในกลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม งานวิจัยเรื่อง  การขับเคลื่อนศิลปะและ

วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดเพชรบุรี  ใน ๕ พ้ืนท่ี ไดแก นาพันสาม ยางน้ํากลัดใต หนอง

จอก บานนอย และบานหนองแกว – ไรหัวลุม ซ่ึงจัดอยูในประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีทาง

ประวัติศาสตรแบบพ้ืนถ่ิน (Historic Vernacular Landscape) คือ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาของ

ชุมชนทองถ่ินท่ีนาสนใจและสัมพันธกับบริบทพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองเพชรบุรี  มีความเหมาะสม

และสามารถจัดทําแผนท่ีทางวัฒนธรรม ซ่ึงแผนท่ีเหลานี้สามารถใชเรียนรูวัฒนธรรมไดจริง และมีประโยชน              

ในการขับเคลื่อนมิติทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ  
 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

                     ๕.๕  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี”   

                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา สถาบันวิจัยฯ กําหนดจัดกิจกรรม Workshop “การพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจัย” เพ่ือรวมกันพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี สําหรับเตรียมพรอมการขอรับทุนจาก

แหลงทุนตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และ ๒๕๖๓   โดยกําหนดจัดโครงการ ดังนี้ 

       -  ระยะท่ี ๑ ในระหวางวันท่ี ๒-๓  สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ เปนวิทยากร  

      -  ระยะท่ี ๒ ในระหวางวันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยเชิญ อาจารยเวชยันต                   

เฮงสุวนิช   เปนวิทยากร  



๑๔ 

 

 

                            -  ผูท่ีสนใจสามารถสมัครเขารับการอบรมไดท่ีสถาบันวิจัยฯ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี ๒๗  

กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

                          มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๖  โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  

                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯไดสงเสริมใหคณาจารยไดทําการวิจัยแบบ

บูรณาการเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเกิดประโยชน

สูงสุดนั้น สถาบันวิจัย ฯ จึงไดกําหนดจัดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และรับ

สมัครบุคลากรท่ีมีความประสงคในการทําวิจัยดานวัฒนธรรม ในประเด็นคุณคาของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับ

เศรษฐกิจสรางสรรค  วัฒนธรรมเพ่ือการตอยอดวิถีชุมชน ใหสามารถทําวิจัยเรื่องดังกลาวได  โดยกําหนดจัด              

ในระหวางวันท่ี   ๔-๕  สิงหาคม ๒๕๖๑  ผูท่ีสนใจสามารถสมัครเขารับการอบรมไดท่ีสถาบันวิจัยฯ ตั้งแตบัดนี้

จนถึงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                         ๕.๗ รายงานความกาวหนาการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ         

“ราชภัฏวจัิย ครั้งท่ี ๕” 

                               อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม  ผู อํ านวยการสถาบันวิจัยและส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนเจาภาพการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕ ” ในวันท่ี  ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น สถาบันวิจัยฯ ขอ

รายงานความกาวหนาการดําเนินการ  ไดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของคณะทํางานฝายตาง ๆ 

เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมราชภัฏสภา และจะมีการประชุมติดตามการดําเนินงานของแต

ละฝายทุกเดือน และขณะนี้มีวารสารท่ีตอบรับการตีพิมพบทความวิจัยแลว จํานวน ๓๒ ฉบับ  ซ่ึงอยูใน TCI ฐาน 

๑ จํานวน ๑๐ ฉบับ และ TCI ฐาน ๒ จํานวน ๒๒ ฉบับ   

                            และตั้งแตเดือนสิงหาคม๒๕๖๑  เปนตนไป สถาบันวิจัยฯ จะไมสนับสนุนใหนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัย ไปนําเสนอผลงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก  โดยขอใหผูท่ีตองการนําเสนองานวิจัยมา

นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕”เดือนธันวาคม 

๒๕๖๑ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ  ในสวนการใชพ้ืนท่ีเพ่ือจัดงานนั้นจะมีการพิจารณากันอีกครั้ง 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๕ 

 

 
 

                        ๕.๘ รายงานการดาํเนินงานสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ไตรมาสท่ี ๒ ประจําป 

๒๕๖๑   

                                  ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงผลการ      

ดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไตรมาส ท่ี ๒ ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ งบแสดงฐานะการเงิน (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนาย ๒๕๖๑)  รวมหนี้สินและทุนและสวนของ

ทุน เปนเงิน ๑๕,๑๘๙,๔๒๓.๙๖ บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                      ๕.๙  การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร ป ๒๕๖๑ 

                                    ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ี

ประชุมเชิญชวนผูบริหารรวมงานสัปดาหวิทยาศาสตร ป ๒๕๖๑  โดยจะมีพิธีเปดงาน ในวันท่ี ๑๗  สิงหาคม 

๒๕๖๑  และพิธีสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย รัชการท่ี ๔  ในวันท่ี ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑   

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๑๐  การขอเขาสัมภาษณผูบริหารหนวยงาน 

                                   อาจารยเมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย

งานสื่อสารองคกร จะใหนักศึกษาเขาถายทํารายการ และสัมภาษณเก่ียวกับแนวคิดและการบริหารงานของ

คณบดี/ผอ.สถาบันผอ.สํานัก ในการนี้  จึงขอความรวมมือผูบริหารทุกทาน กําหนดวันท่ีสะดวกในการ                               

ใหนักศึกษาเขาสัมภาษณ 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๑๑   การจัดกิจกรรม Mimi Book Fair  

                                     อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ดวยสํานักวิทยบริการฯ จะจัดกิจกรรม Mimi Book Fair  วันท่ี ๙-๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีการ

จําหนวยหนังสือท่ีหลากหลาย บริเวณชั้นลาง  จึงขอเชิญชวนผูสนใจเขารวมชมงาน ในวันและสถานท่ีดังกลาว 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 

                       ๕.๑๒   เนนย้ําการสงฏีกาเบิกจายตามเวลาท่ีกําหนด 



๑๖ 

 

 

                                     ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี    แจงตอท่ีประชุนเนนย้ําใหทราบถึง 

กําหนดวันสงฏีกาเบิกจาย ตองเสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  หากพนกําหนดวันดังกลาว                           

จะไมอนุญาตใหเบิกจาย  ยกเวนคาใชจายเก่ียวกับงานตรวจประกันคุณภาพ   และงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร 

ในสวนการไปราชการนั้นใหมีการเบิกจาย ป ๒๕๖๒  

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

           -   รับทราบ  รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนากายภาพ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสีเขียว   ชวงระหวางวันท่ี ๑๗ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

           -   ใหความเห็นชอบ อนุมัติกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

                              -   อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยคาใชจายเก่ียวกับการกีฬา พ.ศ. 

                              -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน   ๕๓๕  ราย 

                              -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน   ๔  ราย 

                              -   เห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน   ๖  หลักสูตร  

                              -   เห็นชอบ อนุมัติหลักสูตรเตรียมความพรอมเพ่ือเปนครูปฐมวัยโรงเรียนตํารวจ 

                                  ตระเวนชายแดน  หลักสูตรคุรุทายาท  รุนท่ี ๑๕  

                              -   รบัทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

                              -   รบัทราบ  รายงานสถานะของหลักสตูร ป พ.ศ.๒๕๖๑ 

                              -   รบัทราบ  รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพเปนเลิศ  

                                  อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                              -   รายงานผลการดําเนินงาน “กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

                                  จํานวน  ๒๑  โครงการ    

                              -   รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม “ตลาดสีเขียวของดีบานในดง” 

          

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 



๑๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๘  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
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