
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ 

                              วันจันทร  ที่ ๒๔ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน      ๒๘   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.ยศ                      ธรีะเดชพงษ    ท่ีปรึกษาอธิการบดี                          กรรมการ 

๘. อาจารยปยวรรณ         คุสินธุ            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๙. รศ.ดร.กาญจนา          บุญสง            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.วิภวานี           เผือกบัวขาว    ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๒. อาจารยเมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๑๔. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๖. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๗. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                             กรรมการ 

๑๙. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ

๒๐. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๒๒. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                        กรรมการ 

๒๓. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๕. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ       ทรพัยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๖. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง             กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ   

๒๗. อาจารยภาคย         พราหมณแกว     กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๘. อาจารยกฤษฎา       สุรยิวงศ            กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน    ๒    คน 

๑. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี                         ลากิจ 

๒. ผศ.ณรงค              ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  ติดราชการ                              

 

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๙   คน 
๑. นางภควัน             จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                            

๒. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร         อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๔. อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

๕. นางสาวสีนวล         ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๖.. นางชุติมา         แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๗. นายฤทธี               ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 

๘. นางสถาพร            บุญหม่ัน            รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๙. ผศ.ดร.จินตนา        วิบูลยศิริกุล        สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

    

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

                        ๑.๑  กําหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

                                   ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง กําหนดการ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ระหวางวันท่ี ๙-๑๒ เมษายน และ ๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซ่ึงบัณฑิตมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏเพชรบุรี เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  (รอบแรก)    



๓ 

 

 

               นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ีประชุม               

ใหทราบวา เนื่องจากในวันดังกลาวอยูในชวงเทศกาลสงกรานต  ดังนั้นจึงตองกําหนดวันซอมยอยใหเหมาะสม 

เพ่ือลดปญหาดานการจราจร และการจองท่ึพัก   
 

     คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                              -   เสนอให  วันท่ี  ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๒  (ซอมยอย)  วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒       

(ซอมรวม)   วันท่ี ๑๕  เมษายน ๒๕๖๒  (ซอมใหญ)                 

-   เสนอให วันท่ี  ๙ เมษายน  ๒๕๖๒  (ซอมยอย) วันท่ี ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒                 

(ซอมรวม)  วันท่ี ๑๑  เมษายน ๒๕๖๒  (ซอมใหญ)     

                              -  เสนอให วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  (ซอมยอย) วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒                    

(ซอมรวม)  วันท่ี ๑๕  เมษายน ๒๕๖๒  (ซอมใหญ)    

 

                                 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  กําหนดพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา๒๕๕๙- ๒๕๖๐  ซอมยอย  ในระหวางวันท่ี ๑๐-๑๑ เมษายน ,  ซอมใหญ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

รับจริง ในวันท่ี ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๒    
 

                     ๑.๒  จัดอบรมใหความรูกับอาจารยท่ีบรรจุใหม 

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยขณะนี้มีอาจารยท่ีสอบคัดเลือกไดเปน

อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจํานวนมาก  ดังนั้น จึงขอใหผูมีสวนเก่ียวของจัดอบรมใหความรู

เก่ียวกับศาสตรและศิลปในการสอน  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบ  ผศ.ดร.กฤษตชน วงศรัตน   รองอธิการบดี               

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประสานกับคณะครุศาสตร ดําเนินการจัดอบรบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๒๕) 
 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   โดยไมมีการแกไข 
                               



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                        ๓.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงตั้งบุคคล             

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

                             ผศ.ดร กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  สืบเนื่องแจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหขอสังเกตเก่ียวกับขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

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

จึงไดมีการนําเขาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายฯ  เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๑ และท่ีประชุมมีมติ

ใหปรับปรุงแกไข  ขอบังคับฉบับดังกลาวเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๑๘–๒๓) สรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 

                          ขอ ๓/๑  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับขาราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ตําแหนงวิชาการ 

                          ขอ ๖  ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เรียกโดย

ยอวา “ก.ว.พ.” ประกอบดวย 

                             ๖.๑  ประธานกรรมการ  แตงตั้ งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                  

ซ่ึงดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

                             ๖.๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินแปดคน โดยแยกตามกลุมสาขา ดังนี้ 

                                  ๑)  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   อยางนอยสองคน 

                                  ๒)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร                        อยางนอยสองคน 

                                  ๓)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ               อยางนอยหนึ่งคน 
 

                            ขอ ๑๐  ให ก.ว.จ. มีหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม จรรยาบรรณ                                

ทางวิชาการในสาขาวิชาของผูเสนอขอกําหนดทางวิชาการ โดยจัดใหมีการประชุม เกณฑการตัดสินของท่ีประชุม

ใหถือเสียงขางมาก เวนแตกรณีท่ีกรรมการสงผลการประเมินกอนการประชุม และผลการประเมินดังกลาวเปน

เอกฉันทวาคุณภาพของผูเสนอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไม  ใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการ

พิจารณาของ ก.ว.จ โดยไมตองจัดใหมีการประชุมก็ได                    
 

                             คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                      -      พิจารณาทบทวนประเด็นการจัดกลุมสาขาวิชา 

                       -      ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองยื่นเรื่องขอกําหนดตําแหนง ตามแบบ  

ก.พ.อ.๐๓  และผลงานทางวิชาการท่ีสมบูรณครบถวน 



๕ 

 

 

                       -      ทบทวนแกไขปรับปรุงกระบวนการ  ขอ ๑๕.๑   การสงแบบ ก.พ.อ. และผลงานทาง

วิชาการท่ีสมบูรณครบถวนตอสภามหาวิทยาลัย 

                       -      ใหยกเลิกขอความ  ขอ ๑๖.๓       
                   

                              มติท่ีประชุม  ทบทวน  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ......  
       

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                   ๔.๑  งบประมาณในการจัดงานประชมุวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 

ครั้งท่ี ๕   และงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘   

                     อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ  “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕ “ ระหวางวันท่ี ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี               

งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘  ระหวางวันท่ี ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ อุทยาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จังหวัดเพชรบุรี   ในการนี้   จึงขอเสนอรายละเอียด

งบประมาณในการจัดงานท้ัง ๒ โครงการ สรุปไดดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๘ – ๔๘)  

                               ๑)  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี  ๕              

ใชงบประมาณในการจัดงาน เปนเงินจํานวน  ๑๒,๘๙๒,๓๐๐ บาท  (รวมเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลันราชภัฎ            

ท้ัง  ๓๗ แหง เปนเงินจํานวน ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท)  

 

                                    วันท่ี  ๒๙ พ.ย – ๑ ธ.ค ๖๑      งบประมาณ            ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

                                    วันท่ี   ๑  ธ.ค ๖๑   งบประมาณ             ๓๖๗,๒๐๐  บาท 

                                    วันท่ี   ๒  ธ.ค ๖๑   งบประมาณ          ๓,๑๙๖,๐๐๐  บาท 

                                    วันท่ี   ๓  ธ.ค ๖๑   งบประมาณ          ๗,๖๒๑,๗๐๐  บาท 

                                    วันท่ี   ๔  ธ.ค ๖๑   งบประมาณ          ๑,๑๘๑,๗๐๐  บาท 

                                    วันท่ี   ๕  ธ.ค ๖๑   งบประมาณ             ๔๑๕,๗๐๐  บาท 
 

                               ๒) การจัดงานมหกรรมอาเซียนสัม พันธและการแสดงนานาชาติ  ครั้ ง ท่ี  ๘                               

ใชงบประมาณเปนเงิน จํานวน  ๑,๙๒๔,๗๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๔๕-๔๘) 
 

                           จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาใหความเห็นชอบ 
                            

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 



๖ 

 

 

               -  ควรเพ่ิมงบประมาณในสวนคาประชาสัมพันธในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 

๑๓๐,๐๐๐ บาท (คาประชาสัมพันธ +คาจางตัดตอวีดีทัศน +คาปายบอกทาง) ซ่ึงคาดวาจะไมเพียงพอตอการ

ดําเนินการ 

                          -   ควรพิจารณาคาตอบแทนวิทยากร เนื่องจากบุคคลท่ีเชิญมาเปนระดับรัฐมนตรี 

                          -   ควรเพ่ิมเติมรายการงานประชาสัมพันธของงานมหกรรมอาเซียน  เนื่องจากมีคาจาง

เหมารถวิ่งประชาสัมพันธ  เพียงรายการเดียวเทานั้น 

                          -   ควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในสวนของโลรางวัล ท่ีคณะตาง ๆ จัดกิจกรรมข้ึนดวย 

                          -   เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนกลุมชุมชนท่ีจะมารวมจัดนิทรรศการในงานดังกลาว 
                         

                         มติที่ประชุม  เห็นชอบ งบประมาณในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕   และงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๘  โดยให

ดําเนินการอยางประหยัด และคุมคาคุมทุน 
  

                 ๔.๒   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ป ๒๕๖๐ 

                            อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ป ๒๕๖๐  ระหวางวันท่ี  ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  ผลการประเมินฯ ได ๔.๔๘  อยูใน

ระดับดี  และคณะกรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                             ขอเสนอแนะในภาพรวม  ดังนี้ 

                -   ควรประเมินความสําเร็จของวิสัยทัศน   

                           -   ควรวิเคราะหและสังเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะตาง ๆ นํามาปรับปรุง  

 แกไขอยางเปนระบบ 

                           -   ควรดําเนินการบริหารคุณภาพใหเปนไปตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 

 การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

                 -  ควรมีมาตรการเรงรัดเพ่ิมจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

                            ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  ดังนี้ 

                           -  องคประกอบท่ี  ๑  การผลิตบัณฑิต   ควรมีมาตรการหรือสรางแรงจูงใจใหอาจารย              

เขาสูกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 



๗ 

 

 

                           -  องคประกอบท่ี  ๒ การวิจัย  ควรสรางแรงจูงใจในการสงเสริมใหอาจารยเขียนบทความ

เพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติใหมากยิ่งข้ึน 

                           -  องคประกอบท่ี  ๓ การบริการวิชาการ   การถายทอดแผนบริการวิชาการจากผูบริหาร  

หรือผูกําหนดนโยบายสูผูปฏิบัติเพ่ือขยายกลุมของคนทํางานดานบริการวิชาการ   การสรางมูลคาเพ่ิมจากการ

บริการวิชาการหรือการสรางรายได 

                           -  องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรจัดทําแผนทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมท่ีมาจากหลายภาคสวน  เชน ปราชญชาวบาน ผูใชบริการ นักทองเท่ียว  ควรมีการทบทวน   

และปรับปรงุแผนทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทุกป 

                          -  องคประกอบท่ี  ๕  การบริหารและการจัดการ ควรประเมินแผนบริหารและพัฒนา

อาจารยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง    ควรหารายไดจากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน                           

ควรกําหนดมาตรฐานมหาวิทยาลัย และระบบประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ กําหนด             
               

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ป ๒๕๖๐ 
 

                   ๔.๓  การจัดตั้งศูนยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี

                             รศ.บัญญัติ ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดกําหนดวิสัยทัศน จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความโดดเดนดานอาหารและการ

ทองเท่ียว  ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองนโยบาย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงมีความประสงคขอเสนอจัดตั้งศูนย

ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยจะจัดสรางบริเวณอาคารนวเกษตร 

(รายละเอียดการกอสรางตามเอกสารประกอบการประชุม)   ประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินการในครั้งนี้ มี

ดังนี้ 

                             ๑)  เปนหนวยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารระดับสากล 

                             ๒)  รายไดจากการใหบริการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 

                             ๓)  เปนหนวยงานสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไปสูมาตรฐานระดับสากล 
 

                         มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งศูนยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ                     

                       ๕.๑  โควตาศึกษาตอของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๘ 

 

 

                                 อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เนื่องจากชวงนี้เปนชวงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

กําลังสอบปลายภาคการศึกษา ซ่ึงจะมีนักเรียนท่ีจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ึ ๖  ท่ีตองการศึกษาตอยัง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังนั้น โรงเรียนสาธิต จะไดทําหนังสือประสานไปยังคณะตาง ๆ เพ่ือขอความ

อนุเคราะหโควตาในการเขาศึกษาตอใหกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตดังกลาว 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ             

                     ๕.๒  รายงานผลกิจกรรมพัฒนาการอานออกเขยีนไดของนักเรียนโรงเรียนกองทุน 

การศึกษาและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน         

                           อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนหนวยงาน

สนองพระราชดําริดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ จํานวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการกองทุนการศึกษาตาม

กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลท่ี ๙  

                           สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมกับสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  จึงไดทําการสํารวจปญหาและความตองการ จากการสอบถามปญหาดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๑๔ รวมถึงครูใหญ

และครูผูสอนในสังกัดท้ัง ๑๔ โรงเรียน พบวาปญหาเบื้องตนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนคือ ปญหานักเรียนอานไมออก  ซ่ึงพบในทุกโรงเรียนแตมีอัตราท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงได 

จัดโครงการพัฒนาความรูความสามารถเรื่องการอาน (Reading Literacy) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา

การอานของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาท่ีมีปญหามากท่ีสุด จํานวน 

๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบานหนองเข่ือนและศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา โดยเริ่ม

ดําเนินการตั้งแต  วันท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ซ่ึงไดมีการลงพ้ืนทุกสัปดาห ๆ  ละ ๒ วัน  คือ 

วันจันทร และวันศุกร   จึงขอรายงานผลการดําเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารหนา ๔๙-๕๓)     

                           มติที่ประชุม  รับทราบ   

                   ๕.๓  รายงานผลการสอบคัดเลอืกนักศึกษาใหมระดับปริญญาตร ีปการศึกษา ๒๕๖๒  

(รอบโควตาเรยีนดี) 

                             ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๑ 



๙ 

 

 

(รอบโควตาเรียนดี) และทําการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑  นั้น  บัดนี้

คณะและสาขาวิชา ไดทําการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว  ขณะนี้กระบวนการอยูระหวางใหผูผาน

การคัดเลือกชําระคายืนยันสิทธิ์  ระหวางวันท่ี ๒๐-๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒  รอบโควตาความสามารถ

พิเศษ (Portfolio) สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ในการนี้  จึงขอรายงานผลการสอบคัดเลือก

นักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบโควตาเรียนดี)  ผูไดรับการคัดเลือก จํานวน ๑๐๐ คน  

คณะมนุษยศาสตรฯ                   จํานวน  ๓๔  คน             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  ๒๗  คน              

คณะพยาบาลศาสตร                  จํานวน  ๑๑  คน             คณะครุศาสตร                  จํานวน   ๗   คน           

คณะวิทยาการจัดการ                 จํานวน    ๖  คน             คณะวิศวกรรมศาสตรฯ        จํานวน   ๖   คน                                           

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร            จํานวน   ๕   คน       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน   ๔  คน                                           
 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ   

                   ๕.๔  การขับเคลื่อนโครงการศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถิน่ ปงบประมาณ                    

พ.ศ.๒๕๖๒ 

                            ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง แนวทางการขับเคลื่อน

งานโครงการศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงจะดําเนินการใน  ๔  ประเด็น                      

ดังนี้  ชุมชนแหงความรวมมือตนแบบของการพัฒนา (บานสองพ่ีนอง)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ ๑ คณะ ๑ อําเภอ) บูรณาการแกปญหาความยากจนของชุมชน  

ยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

                           ชุมชนเปาหมายท่ีดําเนินการตอเนื่องโดยนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ชุมชนแหงความรวมมือตนแบบการพัฒนา “บานสองพ่ีนอง” 

                         -  ชุมชนหนองมะกอก   คณะวิทยฯ          -  ชุมชนบานสามเรือน  คณะมนุษยฯ 

                         -  ชมุชนหาดเจาสําราญ  คณะพยาบาล      -  ชุมชนบานนายาง คณะครุศาสตร 

                         -  ชุมชนบางเค็ม   คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  -  ชุมชนบานในดง  คณะวิทยาการจัดการ 

                         -  ชุมชนดอนหอยแครง  คณะเกษตรฯ       -  ชุมชนบานทาน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                           ชุมชนเปาหมายเพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่นตามศาสตร

พระราชา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                        -  ชุมชนสองพ่ีนอง  อ.แกงกระจาน           -  ชุมชนหนองประดู  อ.เขายอย  

                        -  ชุมชนโคงตาบาง  อ.ทายาง                  -  ชุมชนดอนคู   อ.เมือง 

                        -  ชุมชนโปงสลอด  อ.บานลาด                -  ชุมชนบานสามเรือน อ.หนองหญาปลอง 

                        -  ชุมชนโปงเกงพัฒนา  อ.ชะอํา               -  ชุมชนดอนมะขามยางเนื้อ อ.บานแหลม 

                        -  ๔ ชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 



๑๐ 

 

 
 

                           ชุมชนสงเสริมความรัก ความสามัคคี   ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                        -   จังหวดัเพชรบุรี  ชุมชนบานหมอ  ชุมชนหนองปลาไหล  ชุมชนยางน้ํากลัดใต   ชุมชน 

ดอนขุนหวย  ชุมชนทาไมรวก  ชุมชนทาเสน   ชุมชนบางตะบูน  ชุมชนปาเด็ง ชุมชนหนองขนาน ชุมชนบางแกว 

                        -   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชุมชนหินเหล็กไฟ ชุมชนหนองตาแตม  ชุมชนสามรอยยอด 

ชุมชนหาดขาม  ชุมชนอาวนอย ชุมชนบอนอก ชุมชนอางทอง  ชุมชนหวยยาง  ชุมชนชัยเกษม  ชุมชนทรายทอง 
 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ   

                   ๕.๕  โครงการเยีย่มบานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

                             อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอท่ีประชุม                                    

ใหทราบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดใหมีโครงการเยี่ยมบานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                  

ปท่ี ๓  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดี  ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง และเพ่ือเพ่ิมยอดนักเรียน              

ท่ีเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนสาธิต   ซ่ึงไดออกตรวจเยี่ยมครอบครัวนักเรียน ท้ัง ๓๑ คน 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี   ๑๑ ครอบครัว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ๒๐ ครอบครวั   

                               ผลจากการตรวจเยี่ยม   ผูปกครองมีความพึงพอใจ และตอบรับท่ีจะใหนักเรียนเขา

ศึกษาตอในระดับชั้นมัยธยมศึกษาปท่ี ๔  จํานวน ๑๐๐ %                      
 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ   

                   ๕.๖   ความคืบหนาการยกระดับการทองเท่ียวชุมชนสูความยั่งยืน 

                              ผศ.ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยขณะนี้

หมูบานรวมไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะตาง ๆ ไดรวมกันสนับสนุนบริการวิชาการเพ่ือ

ยกระดับการทองเท่ียวชุมชนสูความยั่งยืน  บัดนี้ หมูบานรวมไทย  ติดอันดับท่ี ๒๒  จาก ๕๐  หมูบาน                

ในระดับประเทศ  

                           มติที่ประชุม  รับทราบ   

                   ๕.๗  เชิญรวมฟงการบรรยายจากโฆษกสถานทูตสหรัฐอเมรกิาประจําประเทศไทย  

                              อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอเชิญ

ชวนคณาจารย และนักศึกษาท่ีสนใจ  เขารวมฟงการบรรยายเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางประเทศไทยและ

สหรัฐอเมริกา ครบรอบ ๒๐๐ ป  และการบรรยายเรื่องการบังคับใชกฎหมาย   ความรวมมือดานความม่ันคง  

โดยโฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย จัดบรรยายในวันท่ี ๒๕  กันายายน ๒๕๖๑  ณ  หอง

ประชุมรมฉัตรบารมี  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 



๑๑ 

 

 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี   

๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

           -   รับทราบ   ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารยประจํา 

เม่ือวันท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑   ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งมีดังนี้   ผศ.ดร.ศุภณัฐ  ทรัพยนาวนิ    อาจารยภาค 

พราหมณแกว  ผศ.ทัศนัย  ท่ังทอง  อาจารยกฤษฏา  สุริยวงศ   โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 

๗ เมษายน ๒๕๖๔  

           -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาแผนการดําเนินการโครงการพัฒนากายภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยสีเขียว  

                             -   รบัทราบ  รายงานความคืบหนาจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕       

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

๒๕๗๙) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕ ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

                             -   อนุมัต ิ  งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

                             -   อนุมัติ   ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

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

                             -   ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๑๘๖ ราย 

                            -   ใหความเห็นชอบ  อนุมัติการปรับปรงุแกไขอาจารยประจําหลักสูตร  จํานวน              

๒ หลักสูตร 

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น.   

 

 



๑๒ 

 

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
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