
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ที่ ๒๗  สิงหาคม  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. ผศ.ดร.กฤษตชน         วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                  กรรมการ 

๗. รศ.ดร.กาญจนา         บุญสง             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      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. 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        ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๓. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ       ทรพัยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 

 

  
 

 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน    ๖   คน 

๑. รศ.ยศ                  ธีระเดชพงษ        ท่ีปรึกษาอธิการบดี                      ลาปวย 

๒. อาจารยปยวรรณ     คุสินธุ                ท่ีปรึกษาอธิการบดี             ติดภารกิจ            

๓. ผศ.ณรงค              ไกรเนตร             ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ         ติดภารกิจ 

๔. อาจารยจรรยาพร     บญุเหลือ            กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา            ติดภารกิจ 

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

๖. อาจารย ดร.กฤษดา   ตั้งชวาล             ผูชวยอธิการบดี                        ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน   ๑๒   คน 
๑. นายพิชัย               ขําเพชร             คณะกรรมการติดตามและการประเมินผลฯ   

๒. รศ.ดร.วชิัย            แหวนเพชร         คณะกรรมการติดตามและการประเมินผลฯ   

๓. รศ.ดร.ทองหลอ      วงษอินทร           คณะกรรมการติดตามและการประเมินผลฯ 

๔. ผศ.ดร.เอกศักดิ์       บุตรลับ              คณะกรรมการติดตามและการประเมินผลฯ   

๕. ผศ.พิทักษ             อาจคุมวงศ          คณะกรรมการติดตามและการประเมินผลฯ                    

๖. นางภควัน             จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                            

๗. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๘. นายนเรนทร         อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๙. อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๑๐. นางสาวสีนวล       ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๑๑. นางชุติมา          แฉงฉายา          นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๒. นายฤทธี              ทิมรอด             นักวชิาการศึกษา 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๙.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

    



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                     ๑.๑   กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  เรียบรอยแลว ในการนี้  จึงขอเรียน

เชิญคณะกรรมการติดตามฯ  ชี้แจงแนวความคิด และกรอบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ของมหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๑  

                                         นายพิชัย  ขําเพชร  ประธานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

มหาวิทยาลัย  แจงท่ีประชุมใหทราบวา กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจะประเมินใน ๔ ประเด็น คือ 

                  ประเด็นท่ี ๑     ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก ๑๕)  

                                  -   การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงอาหารและการทองเท่ียว (คาน้ําหนัก ๕)          

                                  -   การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (คาน้ําหนัก ๕)          

                                  -   การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (คาน้ําหนัก ๕)           

                  ประเด็นท่ี ๒    ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร (คาน้ําหนัก ๖๕)  

                                  -   ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน (คาน้ําหนัก ๑๕)          

                                  -   พัฒนาการวิจัย (คาน้ําหนัก ๑๕)          

                                  -   ใหบริการวิชาการแกสังคม  (คาน้ําหนัก ๑๐)          

                                  -   ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี(คาน้ําหนัก ๑๐)          

                                  -   สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (คาน้ําหนัก ๕)           

                                        -   ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คาน้ําหนัก ๕)           

                                  -  ผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู (คาน้ําหนัก ๕)             

                  ประเด็นท่ี ๓   การพัฒนาองคกร    (คาน้ําหนัก ๑๐)             

                                  -   การบรรลุเปาหมายตามแผนการพัฒนาคุณภาพจากขอเสนอแนะ (คาน้ําหนัก ๕) 

                                  -  จํานวนรางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร (คาน้ําหนัก ๕) 

                  ประเด็นท่ี ๔    คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหาร (คาน้ําหนัก ๑๐)               

                                  -   ความสําเร็จการดําเนินงานตามเปาหมายของผูบริหาร (คาน้ําหนัก ๓) 

                                  -   การบริหารงบประมาณ  (คาน้ําหนัก ๓) 

                                  -   คุณภาพการบริหารงานและธรรมาภิบาล  (คาน้ําหนัก ๔) 

                     แนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 



๔ 

 

 

                                 ๑)  ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๔  และแกไขเพ่ิมเติม                

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๗ 

                                 ๒)  ดําเนินการในลักษณะกัลยาณมิตรกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และมุงดําเนินการ 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และผูบริหารระดับคณะ 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                         ๑.๒  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาประเด็นตาง ๆ เก่ียวการบริหารจัดการภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  จึงถือวาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนหนาท่ีสําคัญท่ีตองปฏิบัติ ดังนั้น

ผูบริหารทุกคนจึงควรมาประชุมดวยตนเองทุกครั้ง  เพ่ือทําความเขาใจใหตรงกัน และสามารถสื่อสารไปยัง

บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบขอมูลไดอยางถูกตองตรงกัน 

 

 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบผูบริหารทุกทานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

  

  

                         ๑.๓  การจัดซ้ือจัดจาง 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหผูบริหารพิจารณาการเซ็นอนุมัติจัดซ้ือ

จัดจางใหรอบคอบเหมาะสม   เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางมีระเบียบรองรับท่ีตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  หาก

กิจกรรมใดท่ีขัดกับระเบียบก็ไมควรอนุมัติใหมีการเบิกจาย  และขอใหผูบริหารทุกทานศึกษาคําสั่งมหาวิทยาลัย

เรื่องการมอบอํานาจใหรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการ

แทนอธิการบดี  เพ่ือใหปฎิบัติงานความรวดเร็วและถูกตอง  โดยใหคํานึงถึงระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติตาง ๆ 

มาประกอบการพิจารณาสั่งการ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และคุมคาคุมทุน 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบผูบริหารทุกทานปฏิบัติตามอยางเครงครัด   
 

                       ๑.๔  การปฏิรูปการเรยีนการสอนแนวใหม 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  ขอใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมมือกับ

คณะ ไดวางทิศทางรูปแบบเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  โดย

เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แลวใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 



๕ 

 

 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑  ประชุมเม่ือวันอังคาร ท่ี  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.              

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตาม

เอกสารหนา ๓-๒๕) 
 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑   โดยมีการแกไข ดังนี้    
                               

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                         ๓.๑  รายงานความคืบหนาการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ                

ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕ 

                             ประธาน  สืบเนื่องตอท่ีประชุม ขอทราบความคืบหนาการเตรียมการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕ 

                             อาจารยเมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการ

ประชาสัมพันธการจัดงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕ นั้น ไดมีการติดปาย

ประชาสัมพันธแลวท่ีอําเภอชะอํา พรอมสงขาวไปยัง NBT และทีวีเคเบิ้ลจังหวัดเพชรบุรี  ทีวีเคเบิ้ลจังหวัดชุมพร  

วิทยุกระจายเสียงจังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง 

                            ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการ

ประสานงานกับสํานักพระราชวังนั้น  จะนําขอมูลกําหนดการโครงการท้ังหมด เขาไปใหสํานักพระราชวัง                  

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

                            อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ ไดสงเงินรวมสมบทในการจัดงานแลวหลายแหง  และสงรายชื่อนักวิจัย

ดีเดน  ในสวนรูปแบบโลรางวัล โลท่ีระลึก ไดมีการปรับแกเล็กนอย   
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    ๓.๒  การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัย  สืบเนื่องตอท่ีประชุม              

ขอทราบความผลการประชุมพิจารณา ประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 



๖ 

 

 

                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิกรบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เก่ียวกับประกาศหลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.....นั้น  ยังคงใหการสวัสดิการ ๕ ประเด็น

เชนเดิม  และไดมีการปรับปรุงเรื่องการรับขวัญบุตร เนื่องจากมีความซํ้าซอนกับการจายเงินของสโมสร

คณาจารยและขาราชการ  โดยไดจัดสวัสดิการเก่ียวกับการทําประกันกลุม  
  

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ                       
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                 ๔.๑   การจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                

                            นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบถึงขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ เงินงบประมาณ   

๕๑๕,๒๓๔,๘๐๐ บาท  เงินรายได  ๒๐๖,๗๗๗,๐๐๐ บาท  ลดลงจาก ปงบประมาณ ๒๕๖๑ คิดเปน ๑๐.๙๘ % 

ในสวนของการจัดสรรงบประมาณ ป ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ดังนี้  

                        ๑)  รายรบัจากเงินงบประมาณ   จํานวน   ๕๑๕,๒๓๔,๘๐๐  บาท 

                        ๒)  รายรบัจากเงินรายได                                      

                         -  จัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติ                          จํานวน   ๑๖๗,๐๖๕,๕๐๐  บาท 

                         -  จัดการศึกษานักศึกษานอกเวลาปกติ                    จํานวน     ๒๕,๓๕๒,๐๐๐  บาท 

                         -  จัดการศึกษานักศึกษาภาค กศ.บป                      จํานวน       ๒,๑๐๙,๐๐๐  บาท 

                         -  รายไดอ่ืน ๆ                                                        จํานวน     ๒๗,๙๘๗,๓๐๐  บาท 

                             ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได 

                        -   รายการบุคลากรภาครัฐ                                           จํานวน     ๒๙,๔๑๒,๐๐๐  บาท 

                        -   งบประมาณตาม Function  รายจายพ้ืนฐาน                 จํานวน   ๑๓๑,๒๗๕,๒๐๐  บาท                             

                        -   งบประมาณตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย          จํานวน     ๔๖,๐๘๙,๘๐๐  บาท 
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                      -    ขอใหทุกคณะจัดสรรงบประมาณรายจายประจําท่ีเก่ียวกับการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณ 

ประจําอาคารเรียนดวย 

- ควรจัดสรรงบประมาณอุปกรณดานกีฬา เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมสุขภาวะของนักศึกษา 

                       -   ควรตั้งงบประมาณเก่ียวกับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก  ทักษะวิชาการ  

และการจัดการกีฬาตาง ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันในปนี้ 



๗ 

 

 

                        มติที่ประชุม    เห็นชอบ การจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒  มอบทุกหนวยพิจารณางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร พรอมท้ังเตรียมดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ

หนวยงาน   
 

                 ๔.๒   ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน                

ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ...........            

                    นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ........ สอดคลองกับ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จึงไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน                           

ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ....... (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓๓ )  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

                             ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๕  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการ

เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

                             “ขอ ๕  การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง ขาราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        

ใหเลื่อนปละสองครั้ง ไดแก ครั้งท่ี ๑ วันท่ี  ๑ เมษายน และครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑ ตุลาคม  ท้ังนี้ใหเปนไปตามวงเงิน

รอยละของเงินเดือน หรือคาจางของขาราชการหรือพนักงาน  ดังตอไปนี้ 

                             (๑)  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหเลื่อนเงินเดือนไดครั้งละไมเกินวงเงิน

รอยละ ๓  ของเงินเดือนท่ีจายใหขาราชการ ณ วันท่ี  ๑ มีนาคม  หรือ ๑ กันยายน  แลวแตกรณี 

                             (๒) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเลื่อนคาจางไดครั้งละไมเกินวงเงิน รอยละ ๒ ของ

คาจางท่ีจายใหพนักงาน   ณ วันท่ี ๑  มีนาคม  หรือ ๑ กันยายน  แลวแตกรณี 

                       มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ......  โดยจะเริ่มใชตั้งแต วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 

                 ๔.๓   ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  

                         (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ............ 

                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับการบริหารวิชาการและสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร   จึงไดมีการจัดทํา

ขอบังคับ วาดวยการ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ..........  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 

                            ขอ ๓  ใหยกเลิกความใน ขอ ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 



๘ 

 

 

                         “ ขอ ๑๖ สัญญาจางปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีชวงระยะเวลาของอายุสัญญา 

ดังตอไปนี้   

 

(๑)  สัญญาท่ีหนึ่ง           มีกําหนดอายุของสัญญาไมเกินสามป   

(๒)  สัญญาท่ีสอง           มีกําหนดอายุของสัญญาไมเกินหาป   

(๓)  สัญญาท่ีสาม           มีกําหนดอายุของสัญญาไมเกินเจ็ดป   

(๔)  สัญญาท่ีสี่              มีกําหนดอายุของสัญญาจนเกษียณอายุ  

                           การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกัน                    

ทุกสัญญา (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๘-๓๑)                      
                    

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                        -   ประเด็น กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยังตองชดใชทุน  และยังไมไดรับแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ตามท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการสิ้นสุดสญัญาจาง  และตองชดใขทุนในจํานวนท่ีเหลือ  ซ่ึง

สวนใหญจะเปนอาจารยไดรับวุฒิปริญญาเอก และมีผลกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ดังนั้น   จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหาทางชวยเหลือใหกับพนักงานกลุมดังกลาว                 

                        -   ตัดขอความ คําวา “จะตอง” ใน ขอ ๑๖/๒ (๑)  (๒)  (๓)  ขอ ๑๖/๓ (๒)   และคําวา     

“ก็ได” ใน ขอ  ๑๖/๒ (๔)   

                        -  ใหตัดขอความ คําวา “ แบบเต็มเวลา” ในขอ ๑๖/๔  เพ่ือใหพนักงานประเภทวิชาการ  

ท่ีลาศึกษาตอท้ังแบบเต็มเวลา และศึกษาตอแบบไมเต็มเวลา สามารถใชประโยชนจากขอบงัคับฉบับนี้ได 

                         มติที่ประชุม  ทบทวน  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ............  แลวใหนํามาสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 

                ๔.๔   ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ฉบับท่ี ๒)    

                           อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต   แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา เพ่ือเปนการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  พ.ศ.๒๕๕๓ ในประเด็นตาง ๆ ไดแก ฐานะของโรงเรียนใหเปนหนวยงานท่ีเทียบเทากองในกํากับ             

คณะครุศาสตร   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตใหสอดคลองกับการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย  ประเภทบุคลากรในสังกัดโรงเรียนสาธิต ใหอยูภายใตของบังคับของมหาวิทาลัย  การเขาสู

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิต  จึงไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ฉบับท่ี ๒)   รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓๖-๓๗   สรุปสาระสําคัญดังนี้ 



๙ 

 

 

                          ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๓  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

                                  “ขอ ๖  ใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนหนวยงานภายใน                    

ในกํากับของคณะครุศาสตร มีฐานะเทียบเทากอง และใหมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมดูแล” 

                          ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๓  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

                                  “ขอ ๑๗  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงเรียน ใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบ  ประกาศท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
 

                           มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                     

ราชภัฏเพชรบุรี  (ฉบับท่ี ๒)    
 

                  ๔.๕  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล                    

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.......... 

                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                  

เพ่ือใหการขอตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนดใหม  มหาวิทยาลัย จึงตองมีการการ

ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับมหาวิทยาลัย  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลให ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ..........  

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๙ – ๔๔)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                            ขอ ๓  ใหยกเลิก   

                               ๓.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.๒๕๕๒  

                               ๓.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การตําแหนงทางวิชาการ ของ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  พ.ศ.๒๕๕๒  

                           ขอ ๖  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรียกโดย

ยอวา “ก.ว.พ.” ประกอบดวย  คณะกรรมการ ขอ ๖.๑  ขอ ๖.๒  

                          ขอ ๑๕  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตองเปน

ผลงานหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเดิม  

                          ขอ ๑๘  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวพิจารณากอน 

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   



๑๐ 

 

 

พ.ศ.๒๕๕๒  หรือการดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปจนสิ้นสุด 

กระบวนการ 
 

                       มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.......... 
 

                 ๔.๖   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 

                        อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอตอท่ี

ประชุมทราบวา  ตามท่ีคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา  ๒๕๖๐  ระดับคณะ  ในระหวางวันท่ี ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบรอยแลวนั้น   จึงขอสรุปผล

ประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

(รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุม)  สรุปไดดังนี้   

                          คณะครุศาสตร                         คะแนนทุกตัวบงชี้  ๔.๒๑   อยูในระดับดี        

                          คณะวิทยาการจัดการ                 คะแนนทุกตัวบงชี้  ๔.๒๔   อยูในระดับดี        

                          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      คะแนนทุกตัวบงชี้  ๓.๖๓   อยูในระดับดี              

                          คณะวิศวกรรมศาสตรฯ               คะแนนทุกตัวบงชี้  ๓.๙๗   อยูในระดับดี        

                          คณะเทคโนโลยีการเกษตร        คะแนนทุกตัวบงชี้  ๔.๔๓   อยูในระดับดี               

                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    คะแนนทุกตัวบงชี้  ๓.๗๘   อยูในระดับดี        

                          คณะมนุษยศาสตรฯ                   คะแนนทุกตัวบงชี้  ๔.๑๐   อยูในระดับดี              

                          คณะพยาบาลศาสตร                  คะแนนทุกตัวบงชี้  ๓.๘๗   อยูในระดับดี    
 

                        ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา     
 

                          การผลิตบัณฑิต   สนับสนนุใหคณาจารยประจาํมีคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงตําแหนง

ทางวิชาการสูงข้ึน  ควรเพ่ิมจํานวนอาจารยใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑมาตรฐาน FTES                                          

                          การวิจัย  ควรมีการจัดทําฐานขอมูลการวิจัยของคณะท่ีสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของ 

มหาวิทยาลัยได  ควรสงเสริมอาจารยและสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือ

นานชาติใหมากข้ึน 

                          การบริการวิชาการ    ควรมีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ใหบริการวิชาการ 

                          ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ควรนําผลจากการประเมินแผนมาปรับปรุงรางแผน

กิจกรรมและโครงการปการศึกษาถัด   ควรมีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 



๑๑ 

 

 

                           การบริหารและการจัดการ   ควรมีการวางแผนการจัดการความรู และมีการกําหนด

ประเด็นดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัยใหมีความชัดเจน  คณะควรวิเคราะหความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือทําใหโอกาสเกิดความเสี่ยงลดลงตามแผนท่ี

กําหนด  ใหความรูเก่ียวกับการจัดการความรู KM  เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติท่ีดีและสามารถ นําไปใชประโยชนไดจริง

คณะตองมีการนําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตนักศึกษาแตละหลักสูตร วิเคราะหความคุมคา 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการใชจาย และโอกาสในการแขงขันกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน 

                        มติที่ประชุม   เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  

๒๕๖๐  ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
 
                 ๔.๗   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 

Plan)  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)                         

                        อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอตอท่ี

ประชุมถึงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ในรอบ ๑๒ เดือน ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ คิดเปนรอยละ ๙๓.๘๓   
       หนวยงาน             จํานวนประเด็นท่ีนํามาพัฒนา        จํานวนประเด็นท่ีพัฒนา/ปรับปรุงแลวเสร็จ 
ระดับมหาวิทยาลัย                    ๕   ประเด็น                                      ๕    ประเด็น 

คณะวิทยาการจัดการ                    ๕   ประเด็น                                      ๕    ประเด็น 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ               ๔   ประเด็น                                      ๔    ประเด็น 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                  ๖   ประเด็น                                      ๖    ประเด็น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร      ๗   ประเด็น                                      ๗    ประเด็น 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       ๘   ประเด็น                                      ๖    ประเด็น 

คณะมนุษยศาสตรฯ                    ๑๒   ประเด็น                                     ๑๒   ประเด็น 

คณะพยาบาลศาสตร                   ๑๑   ประเด็น                                     ๑๐   ประเด็น   

สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม         ๙   ประเด็น                                       ๙   ประเด็น                           

สํานักสงเสริมวิชาการฯ                   ๕   ประเด็น                                      ๕    ประเด็น 
สํานักงานอธิการบดี                       ๕   ประเด็น                                      ๕    ประเด็น 
สํานักวิทยบริการฯ                        ๔   ประเด็น                                      ๔    ประเด็น 
 

                       มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



๑๒ 

 

 

                 ๔.๘  รายงานผลการดําเนินงานแผนจัดการความรู  คณะ/สถาบัน/สํานัก ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) 
                           

                          อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงใหท่ี

ประชุม รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู คณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ 

๑๒  เดื อน )  มี องค ค วามรู ท่ี ดํ า เนิ น งาน ท้ั งหมด  ๓ ๒  องค ค วามรู   และมีแน วปฏิ บั ติ ท่ี ดี ท้ั งหมด                          

๒๓ เรื่อง  ซ่ึงมีหนวยงานท่ีดําเนินการแลวดังนี ้

                         พันธกิจดานผลิตบัณฑิต   หนวยงานท่ีไดดําเนินการ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ   คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ   

สํานักสงเสริมวิชาการฯ  สํานักวิทยบริการฯ                                      

                          พันธกิจดานวิจัย  หนวยงานท่ีไดดําเนินการ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ   คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

                          พันธกิจดานบริการวิชาการแกสังคม หนวยงานท่ีไดดําเนินการ คือ คณะวิทยาการจัดการ   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะครุศาสตร  สํานัก

วิทยบริการฯ 

                          พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หนวยงานท่ีไดดําเนินการ คือ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร   

                          พันธกิจดานบริหารจัดการ หนวยงานท่ีไดดําเนินการ คือ คณะพยาบาลศาสตร  สํานัก

สงเสริมวิชาการฯ  สํานักงานอธิการบดี  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สํานักวิทยบริการฯ 
 

                    มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานแผนจัดการความรู  คณะ/สถาบัน/สํานัก 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ                     

                       ๕.๑  สรุปโครงการการเรียนรูการทํานาตามศาสตรพระราชา 

                              อาจารย ดร.สรรเสริฐ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอท่ีประชุมวา            

ดวยโรงเรียนสาธิตไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษา  โดยการนํา ๓  หลักการ  คือ การ

มีเหตุผล  พอประมาณ  และการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และนํา ๒ เง่ือนไข คือ ความรู และคุณธรรม ในการดําเนิน

โครงการทํานาตามศาสตรพระราชา ซ่ึงมีระยะการดําเนินโครงการ  ๑ ป  โดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           

ปท่ี ๒ ไดเรียนรูและปฏิบัติการเชิงลึก  ซ่ึงไดมีการดําเนินการ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ณ  ศูนยเรียนรู

ชุมชนไรมะขาม อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ ระยะท่ี ๑  มีดังนี้ 



๑๓ 

 

 

                                  ๑) นักเรียนมีความรูเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของขาว พันธุขาว และการแปรรูป

ขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และมีความรูเก่ียวกับการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

                                  ๒) นักเรียนเกิดการบูรณาการการเรียนรูสังคมศึกษา ภาษาไทย และวิทยาศาสตร          

                                  ๓) นักเรียนกลุมแกนนํา ๖ คน  อาสาเรียนรูและดําเนินโครงการทํานาของโรงเรียนใน

ภาคการศึกษาตอไป  โดยมีความตั้งใจจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในโครงการตามพระราชดําริและชุมชนตนแบบ

ตาง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาตอยอดสูโครงการของโรงเรียน โดยนักเรียนกลุมอาสาเล็งเห็นคุณคาของการทํานาตาม

ศาสตรพระราชา ท้ังนี้ไดสะทอนถึงการอยากพัฒนาพ้ืนท่ีนาของครอบครัวใหเปนตนแบบการทํานาท่ีประสบ

ความสําเร็จตามหลักวิชาการและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ                   

         ๕.๒    แผนการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย      

                                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมถึง  แผนการบริหารจัดการ

ดานการจราจร  (ฉบับราง)  แนวทางการปฏิบัติงาน  แบงเปน ๒  ระยะ                                 

                              แผน  ๑  แผนระยะสั้น   เนนการแกปญหา   สรางความเขาใจกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

เนนการสรางความรวมมือ และการสรางวัฒนธรรมองคกร   มาตรการกํากับดูแล 

                               แผน  ๒  แผนระยะยาว  เนนความถาวรและยั่งยืน    จัดใหมีสถาท่ีจอดรถแบบถาวร 

ดานหนามหาวิทยาลัย   กระตุนการใชรถไฟฟาของมหาวิทยาลัย และการเดิน  ใชระบบการประชุม กํากับ ติดตาม 

เปนเครื่องมือในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนา 

                               แนวทางการขับเคลื่อน   ไดแก ข้ันตอนท่ี ๑ สรางความรู ความเขาใจในหนาท่ีของ                 

ทุกฝาย   ข้ันตอนท่ี ๒ การปฏิบัติ+การกํากับดูแล+การควบคุม ไดแก แบงงานใหคณะทํางานรวมกันรับผิดชอบ  

สุมตรวจการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา ประสิทธิภาพ สุมตรวจจํานวน รปภ.  ใชเครื่องมือชวย เชน บุคลากรอ่ืน 

นักศึกษา เครื่องตอกบัตร  การสรางขวัญและกําลังใจสําหรับทุกฝาย  การประชุมระหวางการปฏิบัติงาน  การ

ประเมินเพ่ือแกไขและปรับปรุง 

                          มตทิี่ประชุม  รับทราบ  

 

                    ๕.๓  การดําเนินการกิจกรรมยกระดบัการทองเท่ียวชุมชนสูความยั่งยืน 

                              ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว ผูชวยอธิการบดี  ตามท่ีมหาวิทยาลัย   

และคณะตาง ๆ ไดรวมกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ                 



๑๔ 

 

 

ในกิจกรรมยกระดับการทองเท่ียวชุมชนสูความยั่งยืน หมูบานรวมไทย เพ่ือใหติดอันดับ ๑ ใน ๑๖๐ ของประเทศ

และจะพัฒนาตอเพ่ือใหเขารอบ ๑ ใน ๑๕๐  ตอไป  

 

                          มตทิี่ประชุม  รับทราบ  

 

                  ๕.๔  แจงผลคะแนนอุทรณหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) โครงการประเมิน

คุณธรรม  และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ 

                           นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  สํานักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ไดแจงผลคะแนนอุทรณหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) โครงการ

ประเมินคุณธรรม  และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังนี้ 
 

         คะแนนท่ีไดกอนการอุทธรณ  ๒,๐๐๐    คิดเปนรอยละ   ๙๐.๙๑ 

         คะแนนท่ีไดหลังการอุทธรณ   ๒,๑๐๐    คิดเปนรอยละ   ๙๕.๔๕                          

                      มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                        ๖.๑  ประชุมบุคลากร ประจําภาคการศึกษา ท่ี ๑/๒๕๖๑ 

                                   นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมบุคลากร ประจําภาคการศึกษา ท่ี ๑/๒๕๖๑  ในวันท่ี  ๕ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองวิทยาภิรมย ๑  จึงขอความรวมมือผูบริหารทุกทาน กําชับบุคลากรในหนวยงานเขา

รวมประชุม ในวันและสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                          ๖.๒  การจัดงานเกษียณอายุราชการ ป ๒๕๖๑ 

                                   นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ป ๒๕๖๑  ในวันอังคาร ท่ี ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๑ ในการนี้ 

จึงขอเชิญชวนบุคลากร รวมมุทิตาจิตใหกับผูเกษียณอายุราชการ   
 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ 

                          ๖.๓  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   



๑๕ 

 

 

๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

           -   รับทราบ   รายงานความคืบหนาการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ี 

วิทยาเขตโปงสลอด 

           -   ใหความเห็นชอบ อนุมัติกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

                             -   ใหความเห็นชอบ อนุมัติรายงานผลการกํากับ   ติดตามการดําเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ  ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑        

                             -   ใหความเห็นชอบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

                             -   ใหความเห็นชอบอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงป พ.ศ. ของการปรับปรุงหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  

          -  อนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับสมัคร

นักศึกษาพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

          -  อนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจางบุคลากรในสาขา

ขาดแคลนทางดานพยาบาลศาสตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ......... 

          -  อนุมัติ แตงตั้ง อาจารยปณิธิ  แกวสวัสดิ์  สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดํารง

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                            -   ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ

พยาบาลศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๑๘๗ ราย 

                             -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน    ๔ ราย 

                             -   ใหความเห็นชอบ อนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

                             -  ใหความเห็นชอบ อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.......)  โดยไมมีการทักทวง 

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

 

 

 



๑๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.   

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
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