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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                        คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

                                วันพุธ  ที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                       ณ  หองประชุมรัฐสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

 

ผูมาประชุม             จํานวน          ๒๖         คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบด ี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี         กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ            บัวเขียว           รองอธิการบด ี       กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร               เข็มเงิน            รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนญัญา    ปริยวิชญภักด ี  รองอธิการบด ี                                              กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                  ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี           เผือกบัวขาว     ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.กฤษดา     ตัง้ชวาล          ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.เมธาวิน   สาระยาน        ผูชวยอธิการบด ี                    กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี        ผูชวยอธิการบด ี                           กรรมการ

๑๒. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                                       กรรมการ 

๑๓. ผศ.รพพีรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  กรรมการ 

๑๕. รศ.ดร.บัญญัต ิ         ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                         กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๘. ผศ.สุวัฒน              เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ               กรรมการ

๑๙. อาจารยเผา            อนันจิ๋ว    รักษาราชการรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร          กรรมการ 

๒๐. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                กรรมการ  

๒๑. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                     กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๒. นางสาวทิพยวรรณ    ทองสัมฤทธ์ิ       (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                         กรรมการ 

๒๓. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๔. ผศ.ดร.ศุภณฎัฐ         ทรัพยนาวิน       กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา     กรรมการ 

๒๕. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ     กรรมการ   

๒๖. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน     ๔      คน 
 

๑. รศ.ดร.กาญจนา         บุญสง               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                        ติดราชการ 

๒. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร             ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                - 

๓. อาจารยภาคย          พราหมณแกว      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          - 

๔. อาจารยกฤษฎา         สุริยวงศ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          - 
                    

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๑๓   คน 
๑. นางภควัน               จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นางนับวรรณ            เอมนกูุลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร           อมรจุติ            รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล           ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา           แฉงฉายา           นกับริหารงานท่ัวไป 

๖. อาจารยทัศนพรรณ     ไพศาลนันทน      รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

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

๘. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๙. นายอภิวัฒน              พานทอง           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐. อาจารย ดร.กิตตินันท  บุญรอด           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. อาจารย ดร.ฟาริดา    รมพฤกษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๒. อาจารย ดร.วนิดา      มากศิริ             คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๓. อาจารยจุฑามาศ       ทะแกลวพันธุ     คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

 



๓ 

 

 

                                    -    ไมมี   - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓ – ๑๔ )  
 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒    โดยไมมีการแกไข    
                                                

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                        ๓.๑  แผนปฎิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

                                       อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สบืเนื่อง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓  เสร็จเรียบรอยแลว โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนสาธิต  เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒  จึงขอนําเสนอรายละเอียด ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ใหทราบ ดังนี้    

ประมาณการรายรับเงินรายได  ๘,๑๘๒,500  บาท  นํามาจัดสรรในวงเงินไมเกินรอยละ ๘๐ ของรายได                     
ท่ีประมาณการ เปนเงินท้ังสิ้น  ๖,๕๔๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) แบงการ

จัดสรร  ดังนี้ 
         -   รายจายบุคลากร                                                                             2,023,000  บาท       
           -   รายจายงบดําเนินการ                                                                        1,711,700  บาท 

         -   รายจายงบลงทุน                                                                               ๗๙๗,๗00  บาท                                
         -   รายจายตามแผนยุทธศาสตร  แบงเปน                                                   2,013,600  บาท                                  

              ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางนักเรียนใหเปนคนดี                       140,000 
              ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางนักเรียนใหเปนเลิศดานวิชาการ       1,500,000 
              ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางครูมืออาชีพ                                 104,100 
              ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการองคกร                        269,500 
 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนปฎิบัติการโรงเรียนสาธิต  ปงบประมาณ  ๒๕๖๓  
 

                       ๓.๒   โครงการติดตั้งกลองวงจรปดชนิดเครือขาย 
                                  



๔ 

 

 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัย มีนโยบายติดตั้งกลองวงจรปดในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนมาตรการปองกันความปลอดภัย

ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น  บัดนี้ บริษัทผูออกแบบเสนอติดตั้งกลองวงจรปดท้ังระบบเปนเงิน ๑๗ ลาน

บาท   แตเนื่องจากเปนเงินคอนขางสูง   จึงไดใหมีการปรับรายละเอียด  โดยจะติดตั้งเปนระยะ ซ่ึงจะดําเนินการ 

ติดตั้ง ๔ โซน  ดังนี้   โซน ๑. ทางเขาดานหนามหาวิทยาลัย   โซน  ๒. บริเวณอาคารวิทยาภิรมย  สํานักวิทย

บริการ ฯ  โซน  ๓. บริเวณสระวายน้ํา แฟลตนักศึกษา  แฟลตอาจารย  โซน  ๔. อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ๘ 

                                 ในการนี้  จึงขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมวา  เห็นสมควรติดตั้งกลองวงจรปด             

ในจุดใดกอน  โซน ๑ และโซน ๒  โดยใชงบประมาณเปนเงิน ๗ ลานบาท  หรือติดตั้งบริเวณ โซน ๑ และโซน ๓ 

โดยใชงบประมาณเปนเงิน ๑๐ ลานบาท   

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ใหไปพิจารณาจุดท่ีจําเปนเรงดวนในการติดตั้ง

กลองวงจรปด  โดยใหอยูในวงเงิน ๘-๑๐ ลานบาท  
 

 

                            มติท่ีประชุม  จัดทํารายละเอียดจุดติดตั้งกลองวงจรปดท่ีมีความสําคัญ ภายในวงเงิน 

๘-๑๐ ลานบาท  แลวนํามาพิจารณาอีกครั้งเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                            4.๑  ขอบังคับ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ งขาราชการ                
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ......... 
 

                                   นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมให
ทราบวา  เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน  ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ.เก่ียวกับมาตรฐานการกําหนดตําแหนง  ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงแกไข 
เพ่ิมเติมขอบังคับฉบับดังกลาว  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๔-๒๕)  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

                      ขอ ๓. ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔   และใหความตอไปนี้แทน 

             “(๑)  วิธีปกติ ผูไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้” 
             (ก)  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
          (ข)  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับท่ีจะแตงตั้ง” 
 

                      ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 
๒๕๕๔ และใหความตอไปนี้แทน 



๕ 

 

 

              “ขอ ๒๑  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตามขอ ๑๐ ใหอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง เวนแต
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้ง” 
                                 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  ขอบังคับ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ......... 
 

                       4.๒  การพิจารณากรอบอัตราสายสนับสนุนท่ีพึงมี ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
                               นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  มาตรา ๒๐  
กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง จํานวนขาราชการพล
เรือน          ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมี รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง โดยใหกําหนดคราวละ ๔ ป  และตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ไมซํ้าซอน ประหยัด และสอดคลอง
กับหลักเกณฑ วิธีการเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ กําหนด  ในการนี้  กองนโยบายและแผน  จึงขอเสนอกรอบอัตรากําลัง 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๕  เพ่ือทดแทนกรอบอัตรากําลังฉบับเดิม ท่ีสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ซ่ึ  
งไดมีการปรับโครงสราง สวนงานภายในโดยเฉพาะสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรมนุษย  
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการและปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  รายละเอียดดังนี้ 
 
                                                       บุคลากรปจจุบัน         บุคลากรท่ีตองการ       บุคลากรท่ีพึงมี        
  - คณะครุศาสตร    ๙    ๔     ๑๒ 

  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ๙            ๑๑         ๒๐ 

  - คณะวิทยาการจัดการ                                  ๙    ๕                     ๑๔ 

  - คณะพยาบาลศาสตร    ๗    ๗     ๑๔   

  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           ๑๙                      ๑๓                     ๓๒         

  - คณะวิศวกรรมศาสตร ฯ              ๙           ๑๗                     ๒๖  

  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             ๗                                ๕      ๑๒ 

  -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร     ๑๑     ๕      ๑๖ 

  -  สํานักงานอธิการบดี                      ๑๒๖                           ๘๙                   ๒๑๕ 

  -  สํานักวิทยบริการฯ     ๒๐     ๙       ๒๙  

  -  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม              ๙                            ๑๓      ๒๒ 

  -  สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ       ๑๓    ๙      ๒๒ 
 

                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 



๖ 

 

 

                              -   เพ่ิมเติมจัดตั้งกรอบอัตรากําลังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                                         -    กรอบอัตรากําลังท่ีจะใชบรรจุไดตองมีงบประมาณรองรับ 
                                                                                             

                                มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบ  กรอบอัตราสายสนับสนุนท่ีพึงมี  ปงบประมาณ                       

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  เพ่ิมกรอบอัตรากําลังของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                          ๔.๓  แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

                                  นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย  เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๘-๓๒)       

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ๑) การจัดทําโครงการ/กิจกรรมภายใตโครงการหลัก   ๒) การขออนุมัติการจัดโครงการ/

กิจกรรม   ๓) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณรายจาย  ๔) มาตรการ/วิธีการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมดําเนินการตามแผน ๕) การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม นอกแผนปฏิบัติราชการ                     

๖) การเบิกจายงบประมาณ  ไตรมาสท่ี ๑  ภายในวันท่ี ๓๑ ม.ค ไตรมาส ๒ ภายใน ๓๐ เม.ย ไตรมาส ๓ ภายใน 

๓๐ มิ.ย  ไตรมาส ๔ ภายใน ๑๕ ส.ค   ๗) การติดตามและประเมินผล หนวยงานตองรายงานในระบบ 

eMENSRC 

                                  สวนปฏิทินการจัดทําของบประมาณรายจายลงทุน (งบประมาณแผนดิน) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ดังนี้  ม.ค ๖๓ ข้ันจัดทํางบประมาณ , ก.พ.-มี.ค ๖๓ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 

พ.ค.๖๓ ผานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา มิ.ย–ก.ย ๖๓ ขออนุมัติงบประมาณ  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 

 

 

                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                             -    ควรมีการปรับระยะเวลาการเบิกจายตามไตรมาสใหมีความเหมาะสม  เนื่องจากการ

ใชเงินในไตรมาส ๔ มีระยะเวลาการใชจายคอนขางสั้นประมาณ ๒ เดือน   
                

                              มติท่ีประชุม   อนุมัติ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป และปฏิทินการจัดทําของบประมาณรายจายลงทุน (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔   
 

                     ๔.๔  โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ 



๗ 

 

 

                               อาจารย ดร.วนิดา  มากศิริ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอตอ          

ท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือเปนการสรางฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะใหเปนสถานท่ีใชสําหรับ                           

ฝกปฏิบัติการใหแกนักศึกษา การทํางานวิจัย และการถายทอดความรูในกับประชาชนท่ัวไป  ฟารมตนแบบฯ 

แบงเปน  ๕ โซน  ไดแก 

                               โซน ๑  สัตวบก  เนนการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ มี ๗ โรงเรือน ไดแก  โรงสําหรับเก็บ

อาหารและฟาง  โรงเรือนแพะ-แกะ  โรงเรือนโคเนื้อ โรงเรือนโคนมโรงเรือนไกไข  โรงเรือนไกเนื้อ  โรงเรือนสุกร 

ใชงบประมาณราคา  ๑๔,๗๔๒,๐๐๐ บาท  

                               โซน ๒  สัตวน้ํา  เนนการเลี้ยงสัตวแบบไรมลภาวะ มี ๕ สวนยอย ไดแก  โรงเรือน

เพาะฟก บอคอนกรีตสําหรับอนุบาลและเลี้ยงสัตวกลางน้ําแจง บอคอนกรีต เลี้ยงสัตวน้ํา ทางระบายน้ําเขา-ออก  

ใชงบประมาณราคา  ๔๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                               โซน ๓  เกษตรพืช เนนการเกษตรสมัยใหม ประกอบดวย ๔ สวนยอย ไดแก                    

สวนเกษตรและโรงเรือนผลิตปุย สวนเกษตรพืชระบบไฮโดรโพนิกส โรงเรือนปลูกเห็ด แปลงรวบรวมพรรณไม                     

ใชงบประมาณราคา  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

                               โซน ๔  เกษตรผสมผสาน แปลงสาธิตผักอินทรียผสมผสานเกษตรอัจริยะ ใช

งบประมาณราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

                               โซนท่ี ๕   โรงแปรรูปและผลิตภัณฑการเกษตร สําหรับบรรจุหีบหอผลิตภัณฑ และ

การแปรรูปผลผลิต ใชงบประมาณราคา ๔๐๐๐,๐๐๐ บาท  

                                การดําเนินการกอสรางตามแผนระยะเวลา ๕ ป  ในการนี้ ขอความอนุเคราะห

พิจารณาอนุมัติใหจัดสราง โซนท่ี ๑ สัตวบก โรงเรือนแพะแกะ  โรงเรือนไกไข ไกเนื้อ ในวงเงิน ๖,๗๙๐,๐๐๐ 

บาท เปนการเรงดวนกอน  เนื่องจากมีความจําเปนเพราะโรงเรือนเลี้ยงสัตวเดิม  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม            

อยางมากไมสามารถซอมบํารุงใหอยูในสภาพท่ีดีได  ระบบไฟฟาไมมีความปลอดภัยตอตัวนักศึกษาท่ีจะลงไปสู

การปฏิบัติงาน 

                                อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอตอท่ีประชุม      

ใหทราบวา ตามดําเนินงาน โซนท่ี ๔   เกษตรผสมผสาน เปนพืชหมุนเวียน ผักและสมุนไพร พืชตามฤดูกาล และ

โซนท่ี ๕  โรงแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร   มีการเตรียมการโดยวางแผนจะรวมบูรณาการรวมกัน ในดานการ

เรียนการสอนกับคณะพยาบาลศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในสวนของดําเนินโครงการวิทยาลัยเกษตรพอเพียง ในพ้ืนท่ี ๑.๘ 

ไร ตองใชงบประมาณ  จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รายไดท่ีคาดวาจะไดรับ  ๑๒๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตอป 

ระยะเวลาคืนทุน ๓-๕ ป   การดําเนินงานแบงเปน ๒ โมเดล  ไดแก  

                                โมเดลเกษตรผสมผสานพืชและสัตวบก (๗๐๐,๐๐๐ บาท) ประกอบดวย บอเลี้ยง

ปลา/กบ/กุง นาขาว   อควาโปนิกส   แปลงผักพ้ืนบาน  แปลงผักสมุนไร  บานดิน  โรงเห็ด  แปลงสาธิตปุย

อินทรีย แปลงไมผล         



๘ 

 

 

                                โมเดลเกษตรผสมผสาน ไมผล/พืชไร/ผัก/สัตวน้ํา (๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) ประกอบดวย 

๑๓ กิจกรรม ไดแก  ๑) การบริหารจัดการระบบพัฒนาพ้ืนท่ี  ๒) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร 

๓) แปลงตนแบบการผลิตไมผลอัจฉริยะ  ๔) การพัฒนาระบบเพาะฟกไขปลานิลแปลงเพศอัจฉริยะ ๕) การ

พัฒนาแปลงปฏิบัติการดวยระบบอัจฉริยะ : ปลูกไมผลประณีต “หลุมพอเพียง” ๖) การผลิตผักไฮโดรโพนิกส

แบบปลอดภัย ๗) การผลิตและการเพ่ิมมูลคาออยอินทรียค้ันน้ําแบบครบวงจร  ๘) การปรับปรุงโรงเรือนเปด

ดอกเห็ดเปนระบบอัจฉริยะ ๙) แปลงขาวพ้ืนเมืองรวมกับการเลี้ยงกบและกุงกามแดง  ๑๐) ผักสวนครัวรั้วกินได 

๑๑) การผลิตปุยอินทรียจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  ๑๒) อะควาโพนิกสพลังงานแสงอาทิตย ๑๓) การ

ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีการเรียนรูโดยรวม 

                                           ประธาน  แจงตอท่ีประชุม ใหนํารายละเอียดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกัน

ของคณะท้ัง ๔ เก่ียวกับโครงการวิทยาลัยเกษตรพอเพียง เขาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

                               คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 
 

                          -   เห็นดวยกับการยายโรงเรือนออกจากพ้ืนท่ี  เนื่องจากไดมีการสรางอาคารหอพักอาศัย

ในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงเลี้ยงสัตวมากเกินไป  ทําใหมีกลิ่นไปรบกวนผูพักอาศัยและไมถูกสุขลักษณะ  ดังนี้จึงควรมี

การรื้อท้ิง พรอมท้ังปรับปรุงระบบบาํบัดน้ํา และปรับภูมิทัศนใหม 

                          -   การกอสรางโรงเรือน อาจใชวิธียืมเงินมหาวิทยาลัยไปลงทุน เม่ือมีรายไดเขามาจาก

การขายผลผลิตก็นําเงินสงคืนมหาวิทยาลัย  

                          -  ในสวนของการหารายไดนั้น ตองคิดคํานวณคาใชจายท้ังระบบในเชิงธุรกิจ   เพ่ือให

ทราบตนทุนและกําไรท่ีแทจริง 

                           -   การพิจารณาโครงการใหญท่ีตองใชงบประมาณคอนขางมากนั้น   มหาวิทยาลัยตอง

พิจารณาถึงแหลงท่ีมาของเงิน และเหตุผลความจําเปนอยางรอบคอบ  
                                

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหจัดเตรียมขอมูลเหตุผลความจําเปนในการกอสราง               

ใหสมบูรณมากกวานี้  เพ่ือชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน 
 

                    4.๕  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement  Plan) ปการศึกษา 2562                     
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  รอบปการศึกษา 2561 
                             อาจารยพีรศุษย บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 ไปเรียบรอยแลวนั้น และตามมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
และไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบถัดไป 
                     ในการนี้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได
รวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ระดับคณะ   และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ                 



๙ 

 

 

ซ่ึงผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ/ประจําหนวยงานเรียบรอยแลว และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(Improvement Plan)  ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
รอบปการศึกษา 2561 ท่ีไดกําหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนา เปาหมาย  ผูรับผิดชอบ  ระยะเวลา และความเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ประเด็นท่ีตองนํามา
พัฒนา  ดังนี้                       
           

     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี              ๖  ประเด็น          คณะครุศาสตร                       ๘  ประเด็น          

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    ๒๒  ประเด็น          คณะวิทยาการจัดการ             ๒๐  ประเด็น                                      

     คณะพยาบาลศาสตร          ๑๔  ประเด็น           คณะวิศวกรรมศาสตร ฯ           ๓  ประเด็น          

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         ๒  ประเด็น           คณะเทคโนโลยีการเกษตร         ๓  ประเด็น    

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              ๑๔  ประเด็น           สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ            ๓  ประเด็น 

     สํานักงานอธิการบดี            ๔  ประเด็น           สํานักวิทยบริการฯ                ๑๔  ประเด็น       

     สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ๔  ประเด็น                   
 

                                 สวนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  มีดังนี้  ใหมีการทบทวนระบบพัฒนาแผนมหาวิทยาลัย  มีระบบการกํากับติดตามการ

บริหารงานของคณะและหนวยงาน  กําหนดเปาหมายงบประมาณวิจัย  การถายทอดนโยบายการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว  กํากับติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  มีการทบทวนปรับปรุงเกณฑการ

ประกันคุณภาพ 

                                     มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement  Plan)              

ปการศึกษา 2562  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปการศึกษา 2561 
   

                       ๔.๖  การจายเงินผานระบบโอนเงินผานธนาคาร 

                                         ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี   นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยไดมีการสั่งจายเช็คของธนาคาร ซ่ึงแตละเดือนมีปริมาณคอนขางสูง  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดภาระ

การดําเนินการดังกลาว  จึงจะใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารออมสินไปยังผูรับปลายทาง เพ่ือความปลอดภัย

รวดเร็วและลดคาใชจาย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                มติ ท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ และให เชิญตัวแทนธนาคารออมสิน                        

มานําเสนอระบบการโอนเงินผานธนาคาร ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับทราบตอไป 
 

                       ๔.๗   (ราง) แนวทางการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

                                         อาจารยทัศนพรรณ  ไพศาลนันทน  หัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ   

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย ตองสอบ TOEIC ผาน ๕๕๐ คะแนน  ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงตองทําการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา  โดยนําโปรแกรม Speexx  มาใชกับนักศึกษา  



๑๐ 

 

 

และมหาวิทยาลัยจัดทําขอสอบ CEFR-PBRU Exit Exam เพ่ือใหนักศึกษาสอบ  โดยไดจัดทํา (ราง) แนวทางการ

พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามมาตรฐาน CEFR  คือ  

นักศึกษาคะแนน  ไมถึง C+  ตองดําเนินการ  ดังนี้  

                                -  ป ๑ เทอม ๑  เรียนในชั้นเรียน  Basic English (A๑)   เรียนรูดวยตนเอง Speexx 

level A๑ A๒   ป ๑ เทอม ๒  เรียน  GE ๑ (A๒)  เรียนรูดวยตนเอง Speexx level  A๑ A๒ 

                               -   ป  ๒  เทอม ๑  เรียน  GE ๒ (B๑)  เรียนรูดวยตนเอง Speexx level B๑  B๒ 

ป ๒ เทอม ๒  เรียน GE 3  (B2)  เรียนรูดวยตนเอง Speexx level  B๑  B๒ 
                               -  ป  ๓  เทอม ๑   สอบ  CEFR-PBRU Exit Exam  (Listening + Reading 

:GE1+GE2+GE3)   ป ๓  เทอม ๒  เรียน  Preparation for TOEIC  (โครงการ ทุกบายวันพุธ ๓ ชั่วโมง               

๑๒ สัปดาห รวม ๓๖ ชั่วโมง)  สอบ  TOEIC 

                               -  ป  ๔  เทอม  ๑  เรียน  Preparation for TOEFL ITP (โครงการ ทุกบายวันพุธ    

๓ ชั่วโมง  ๑๒ สัปดาห รวม ๓๖ ชั่วโมง)  สอบ  TOEFL ITP 
 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการท่ีมหาวิทยาลัย จะออกขอสอบเอง

นั้น อาจตองใชเวลานาน และความเชี่ยวชาญยังไมเพียงพอ ดังนั้น จึงควรใชขอสอบมาตรฐานในการใหนักศึกษา

ไดสอบตามมาตรฐาน  CEFR  เพ่ือประโยชนของนักศึกษาในสอบตามมาตรฐานของประเทศได 
 

                                มติท่ีประชุม   นํา (ราง) แนวทางการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ  เขา

หารือในประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                        ๕.๑   งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๙ 

                                 ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี กําหนดจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๙ “รวง

ขาวสีอําพัน มหัศจรรยสู มิตรภาพ  “Global Friendship to the Amazing Land of Golden Rice Fields” 

ระหวางวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  วัดคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี  โดยธีมงานปนี้คือ “รวงขาวสี

อําพัน” อันแสดงถึงสัญลักษณของอาเซียนในรูปมัดรวงขาวสีเหลืองบนพ้ืนวงกลมสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาว

และสีน้ําเงิน รวมขาวสีเหลือง ๑๐ ตนมัดรวมกันไว  หมายถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใตท้ัง ๑๐

ประเทศรวมกัน เพ่ือมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  กิจกรรมประกอบดวย  
 

  วันท่ี ๓  ธันวาคม ๒๕๖๒   ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.   -  กิจกรรมเสวนาวิชาการบทบาทของไทยกับการเปนประธาน 

                                                              และเจาภาพการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนป  ๒๐๑๙  

                                                              ณ คณะมนุษยศาสตรฯ  หองรมฉัตรบารมี 



๑๑ 

 

 

                                   ๑๗.๓๐-๒๑.๓๐ น.  - พิธีเปดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง 

                                                              ศิลปวฒันธรรม ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี 

  วันท่ี ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒  ๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.    -  กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการหนังตะลุงกับวัฒนธรรม 

                                                              รวมแหงเอเชียอาคเนย  ณ  คณะมนุษยศาสตร  

                                                              และสังคมศาสตร 

                               ๑๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.   -  การแสดงการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ณ วัดคงคารามวรวิหาร 

    วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ๑๓.๓๐– ๒๑.๓๐ น.  - กิจกรรม Wrokshop  และพิธีปดงานมหกรรมฯ การแสดง 

                                                                ศิลปวัฒนธรรม   ณ วัดคงคารามวรวิหาร    
 

                         จุดเดดของงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๙ 

ไดแก ๑)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก ๓ ทวีป  ๒)  การแสดงในพิธีเปดรอยบทกวี บรรเลงศิลป ถ่ินเพชรบุรี 

โดยศิลปนแหงชาติ อาจารยธนิสร ศรีกลิ่นดี อาจารยเนาวรัตน พงษไพบูลย ชางทองรวง เอมโอมฐ  ๓) เวิรคชอป

หนังตะลุง เรียน รู ราก หนังตะลุง มหรสพแหงอุษาคเนย ๔) นาฏยการแสดงในพิธีปด“ราชภัฏรอยดวงใจ เทิดไท

องคราชัน” จากนักแสดงอาเซียนและนานาชาติ จํานวน ๒๐๐ คน  สถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ไดแก 

โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ๒๑ โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ๘ แหง  สถาบันอุดมศึกษาจาก

ตางประเทศ ๘ แหง 

        ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหผูรับผิดชอบการจัดงานประชุมสรางความ

เขาใจกับหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในกิจกรรมครั้งนี้  ในสวนการ                       

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ใหจัดอยางยิ่งใหญสมพระเกียรติ และใหทําการ

ประชาสัมพันธในทุกชองทาง 
 

                            มติท่ีประชมุ  รับทราบ   

 

                      ๕.๒   สรุปการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง ผลการประเมิน  

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี  ไดคะแนน ๘๗.๖๓ ระดบัผลประเมิน 

A  เปนอันดับท่ี ๑๖ ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (๓๖ แหง)  เปนอันดับท่ี ๓๒ ของประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

(๘๐ แหง)   (รายละเอียดตามเอกสารหนา ๓๗–๕๐)   คะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้   

                  -      การเปดเผยขอมูล   คะแนน   ๑๐๐        -   การปองกันการทุจริต       คะแนน   ๑๐๐ 

               -     การปฏิบัติหนาท่ี    คะแนน    ๘๔.๕๙     -   คุณภาพการดําเนินงาน     คะแนน   ๘๒.๕๓ 

               -     การใชอํานาจ        คะแนน    ๘๒.๑๘     -   การแกไขปญหาการทุจริต  คะแนน   ๘๐.๒๗                    



๑๒ 

 

 

               -     การปรับปรงุการทํางาน คะแนน  ๗๘.๙๔  -   การใชทรัพยสินของราชการ คะแนน  ๗๖.๖๓ 

               -     การใชงบประมาณ   คะแนน   ๗๕.๖๗     -   ประสิทธิภาพการสื่อสาร    คะแนน   ๗๕.๒๐ 
 

                              มตท่ีิประชุม    รับทราบ 
 

                      ๕.๓  การดําเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

                              ผศ.วิเชียร เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย      

ไดดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เรื่อยมาตั้งแต ป ๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดมีการ

สรางโครงสรางพ้ืนฐานไวแลวบางสวน เพ่ือรองรับการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดท้ัง ๖ ดาน ขณะนี้

มหาวิทยาลัยไดมีการกรอกขอมูลเพ่ือสมัครเขาไปอยูในการจัดลําดับของ University of indomesia  UI Green 

metric World Ranking เรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนการจัดลําดับของมหาวิทยาลัยท่ัวโลก                                   

                                 อาจารย ดร.กิตตินันท บุญรอด  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การกรอกขอมูล            

เสร็จสิ้นไปแลวเม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  และไดรับการตอบรับเขารวมโครงการอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี  

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  ซ่ึงอาจมีการขอขอมูลเพ่ิมเติม เรียกสัมภาษณ  หรือสุมตรวจมหาวิทยาลัย  สวนการ

ประกาศผลการจัดลําดับ จะเปนภายในเดือน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   การใหคาคะแนนมีเกณฑกําหนดใน ๖ ดาน 

คือ  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานพลังงาน  ดานจัดการของเสีย  ดานจัดการน้ํา  ดานการขนสง  ดานการศึกษา   

                                อาจารย ดร.ฟาริดา รมพฤกษ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ปนี้จะมีกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ซ่ึงจัดท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น ๑๗๕ กิจกรรม  

ขณะนี้จัดไปแลว ๖๕ กิจกรรม และตองมีการเผยแพรขอมูลกิจกรรมในเว็บไซต  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)  และในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค อาคารนิวัต

สโมสร จะมีกิจกรรม Kick Off  ลดถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี กับ 7- Eleven  ประกาศงดแจกถุงพลาสติกท่ัวประเทศ ดีเดย ๑ มกราคม ๒๕๖๓    

                             คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                         -   ควรมีการวางแผนการดําเนินการลวงหนา  พรอมท้ังมีการติดตามและประเมินผล       

                          -   ควรใหรานคาภายในมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการท้ังหมด                    

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ การดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

                  ๕.๔   สาระสําคัญของการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                            อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชยภักดี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  จึงขอแจง

สาระสําคัญของการประชุม ดวย พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  



๑๓ 

 

 

                           -  สรางความเขาใจบทบาทและยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัย และพระบรมราโชบาย   

                           -  การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในตัวบงชี้ดานอัตลักษณตองใหตอบ

โจทยของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง   

                           -  การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย จะเนนดานกาผลิตและพัฒนาครู 

                           -  ศึกษาแผนพัฒนาจังหวัด 

                           -  การใหนักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

                           -  โครงการพัฒนาฐานของถ่ินโดยประสานกับ สสส.   

                           -  โครงการสงเสริมวัฒนธรรม โดยการสงเสริมผาไทยสูการออกแบบแฟชั่นโลก       

                           -  ดําเนินการ Google Station รวมกับ CAT  

                           -  นโยบายการพัฒนากําลังคน 

                           -  ผลิตภัณฑชุมชนคนของพระราชา 

                           -  แผนความอยูรอดของมหาวิทยาลัยในวิกฤตตาง ๆ 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  นําขอมูลเขาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                                       

                  ๕.๕  ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENACR 

                            อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชยภักดี   รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา    

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติมอบหมายใหหนวยงานของรัฐทุกหนวย พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ                            

ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตรชาติพรอมติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล หมวด ๓  ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติแผนและ

ข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ๒๕๖๐  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ไดดําเนินการรวมกับ NECTEC จัดทําระบบ eMENSCR   เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังเปนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสกลางท่ีจะเปดใหทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของ

กรอกขอมูลแผนงาน โครงการ หรือการดําเนินการตางๆ ท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตรชาติโดยมีเปาหมายพัฒนาประเทศ 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเขารวมระบบการติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

eMENSCR ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน โดยกองนโยบายและแผนเปนผูนําเขาขอมูลโครงการ

ภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และกําหนดใหคณะ/สํานัก/สถาบัน  เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน                  

และในปงบประมาณ พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัย ไดบรรจุโครงการงบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร ท้ังหมด 

46 โครงการ จําแนกเปน 476 กิจกรรม ในระบบการติดตามและประเมิณผลแหงชาติ (eMENSCR) แลว                   

และภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ มีการรายงานผลกิจกรรมจากหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ 308 

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 64.71 ปจจุบันอยูในข้ันตอนการรายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 4 



๑๔ 

 

 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562  ในการนี้ จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานตรวสอบและกลั่นกรองขอมูลโดยผานคณะ

กรรมการบริหารของหนวยงานเพ่ือความถูกตอง 

 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 

                  ๕.๖    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                              อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชยภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดนอมนําศาสตรพระราชา และพระราโชบายในสมเด็จพระเจาอยูหัว               
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มาปฏิบัติเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ                
มีสมรรถนะ และเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคง
ใหกับประเทศ  ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ตามพระ
ราโชบายฯ มาเปนระยะเวลา 4 ไตรมาส  จึงขอรายงานผลการดําเนินการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินสรุปผลการดําเนินการ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้    

           ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                      
มีโครงการท่ีดําเนินการรวมกัน จํานวน 5  โครงการ  และ 1 โครงการ ตามแตละบริบท ดังนี้ 
 
      โครงการท่ี  1       โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP                               
      โครงการท่ี  2       โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพ่ือแกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน 
      โครงการท่ี  3       โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเปนระเบียบวินัย เขาใจในสิทธิหนาท่ีของ  
                              ตนเองและผูอ่ืน 
      โครงการท่ี  4       โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู ดานการอานออก เขียนไดและการคิดวิเคราะห 
                              ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      โครงการท่ี  5       โครงการพัฒนาความรูทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษา 
                              ครุศาสตรบัณฑิต 
      โครงการท่ี  6       โครงการตามบริบท 
 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 

                      ๕.๗  การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก 

                               รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 

๔๗  รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ในระหวางวันท่ี ๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  มีการแขงขันกีฬา ๗ ประเภท ซ่ึงจัด

ภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด  คาดวามีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ ๒,๐๐๐ คน  อาจมีปญหาดานจราจรบาง  



๑๕ 

 

 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหผูเก่ียวของดูแลดานการจราจร  และ

มอบหมายผูอํานวยการกองกลาง  แจงรานคาโรงอาหารใหทราบเพ่ือบริการอาหารใหเพียงพอ 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                       ๕.๘  การจัดตลาดกะโหนดมารเก็ต 

                                อาจารย ดร.เมธาวี  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําโครงการตลาดนัดกะโหนดมารเก็ต ซ่ึงเปนกิจกรรมในโครงการการเปน

ผูประกอบการหนาใหม เพ่ือสรางทักษะการเปนผูประกอบการเบื้องตนใหกับนักศึกษา สอดคลองกับการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  และเปนตลาดสีเขียว เพ่ือรวมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจะใหบริการ วันจันทร 

- ศุกร ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไปและจะจัดพิธีเปดตลาด ในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

จึงขอเรียนเชิญผูบริหารใหเกียรติรวมงาน และประชาสัมพันธบุคลากรในหนวยงานไดทราบ 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การจัดตลาดกะโหนดมารเก็ต  ใหเนนถึงความ 

สะอาดถูกสขุลักษณะและสวยงาม งดใชกลองโฟมและถุงพลาสติก        
 

                               มตท่ีิประชุม    รับทราบ  

 

                       ๕.๙ การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมสภามหาวิทยาลัย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมให

ทราบวา  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ซ่ึงสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษ วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  อยางถูกตองเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว                    

จึงจะเสนอสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร  บุคลากร และผูเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ดังรายชื่อตอไปนี ้
 

๑. ผศ.สนิท  ชุนดี            ประธานกรรมการ 

๒. นายพิชัย  ขําเพชร        รองประธานกรรมการ 

๓. รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล     กรรมการ 

๔. ผศ.ทัศนัย ท่ังทอง         กรรมการ 

๕. ผศ.ณรงค ไกรเนตร       กรรมการ 

๖. นายสะอาด  เข็มสีดา     กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางภควัน จันทนเสวี     ผูชวยเลขานุการ 

๘. นางสาวอรทัย ชูเจริญ    ผูชวยเลขานุการ 



๑๖ 

 

 

๙. นายธนดล  ดีหะสิงห     ผูชวยเลขานุการ 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๑๐   รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ไตรมาส ๔ 

(ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒)  

                            นายนเรนทร  อรมจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนเงินท้ังสิ้น  ๖๗๒,๐๔๐,๙๐๐ บาท แบงเปน

งบประมาณแผนดิน จํานวน ๕๑๓,๓๖๒,๓๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได จํานวน ๑๕๘,๖๗๘,๖๐๐ บาท 

โดยมีการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสาร)  ดังตอไปนี้ 

                             ๑)  งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัย   จํานวน ๖๗๒,๐๔๐,๙๐๐ บาท  เบิกจายท้ังสิ้น  

๕๖๓,๓๓๒,๘๗๔.๔๔ บาท  รอยละ ๘๓.๘๒   

                             ๒)   งบประมาณรายจายประจํา   จํานวน ๕๓๖,๙๒๑,๘๐๐ บาท เบิกจายท้ังสิ้น  

๔๕๖,๕๖๓,๒๔๘.๗๖ บาท คิดเปนรอยละ ๘๕.๐๓  

                             ๓)   รายจายตามภารกิจหลัก จํานวน ๓๙,๙๒๒,๗๐๐ บาท   เบิกจายท้ังสิ้น

๓๖,๗๕๓,๖๒๑.๑๔ บาท  คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๖  

                             ๔)   รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    จํานวน ๘๘,๖๒๓,๗๐๐ บาท  

เบิกจายท้ังสิ้น ๖๓,๔๗๒,๙๙๓.๕๔ บาท   คิดเปนรอยละ ๗๑.๖๒  
 

                        ๕)   งบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน จํานวน ๖,๕๗๒,๗๐๐ บาท  

เบิกจายท้ังสิ้น ๖,๕๔๓,๐๑๑.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๕  
 

 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 

                   

                    ๕.๑๑   บัญชีแสดงรายการรับ-จาย รายไดจากโครงการ Think cafe 

                             ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบถึงบัญชีแสดงรายรับ-จายรายได จากโครงการ Think cafe ประจําไตรมาสท่ี ๓  และไตรมาสท่ี ๔  

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.๒๖๕๒  และสรุปผลการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  -

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  รายไดหลังหักคาใชจาย+สินคาคงเหลือ  จํานวน  ๗๓๖๒๙๘.๑๕ บาท (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนา ๗๑)  

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
                 



๑๗ 

 

 

                      ๕.๑๒   การดําเนินงานของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

                              นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน  แจงตอ                    

ท่ีประชุมวา  ตามศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดขออนุญาตดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตั้งแตวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๖๑  ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓   

                                  ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๖๑  ไดดําเนินการทดสอบฝมือแรงงาน  กลุมสาขาอาชีพ

ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ๑  เปนสาขาแรก เม่ือวันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๑   และปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดําเนินการทดสอบไปแลว ๔ รุน จํานวน ๔๓ คน มีผูผานการอบรม 

แลว จํานวน ๔๑ คน  คิดเปนรอยละ ๙๕.๓๕  เปาหมายกลุมสาขาอาชีพท่ีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะขออนุญาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

                                 กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร  

สาขาชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ ๑ สาขาชางติดตั้งระบบโซลารเซลล ระดับ๑ 

สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (การนําเสนอผลงาน) ระดับ ๑  สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร 

(ประมวลผลคํา) ระดับ ๑  สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ตารางทําการ) ระดับ ๑ 

                                กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ 

สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ ๑   สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร ระดับ ๑   สาขาอาชีพผูชวยงานแมบาน ระดับ ๑   สาขาอาชีพพนักงานตอนรับสวนหนา ระดับ ๑ 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๓    รายงานผลขอมูลเว็บโอเมตริกซ   

                             อาจารย ดร.ทัดทอง พรหมณี  ผูชวยอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบ การรายงาน

ผลจํานวนการคลิกเขาสูเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (https://www.pbru.ac.th)  ระหวางชวงวันท่ี ๑ 

กันยายน   ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒  จากการตรวจสอบการคลิกดวย Google  Webmaster 

Tools พบวาการคลิกท้ังหมด  ๖๘๙  ครั้ง การแสดงผลผานอุปกรณท้ังหมด ๓๕,๕๐๐ ครั้ง มีคา CTR เฉลี่ย  

๑.๙ % และคาอันดับเฉลี่ยเทากับ ๙.๗  %   

                             รายงานขอมูล ๑๐ หนาเว็บเพจ ท่ีมีการคลิกผานเว็บมหาวิทยาลัย (www.pbru.ac.th)  
จากการตรวจสอบหนาเว็บเพจท่ีมีการถูกคลิก 10 อันดับแรก ผานหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 
(https://www.pbru.ac.th) โดยใช Google Webmaster Tools ในการตรวจสอบพบวา หนาเว็บเพจท่ีมีการ
ถูกคลิกมากท่ีสุดอันดับท่ี ๑  คือ https://www.pbru.ac.th โดยพบวา มีการคลิก ๑๓๖ ครั้ง และการแสดงผล 
๒๑ ,๘๐๙ ครั้ ง  รองลงมาอันดับ ท่ี  ๒ คือ https://www.pbru.ac.th/en/index.php/about-pbru/๕๘๐ -
welcome-to-phetchaburi-rajabhat-university-thailan (เว็บไซตภาษาอังกฤษ) พบวามีการคลิก ๗๓ ครั้ง 
และมีการแสดงผลเทากับ ๑,๔๔๔ ครั้ง และอันดับท่ี 3 คือ https://www.pbru.ac.th/images/Guide to 



๑๘ 

 

 

Price-Based Procurement.pdf (คูมือการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา) การคลิก จานวน 61 ครั้ง และการ
แสดงผลการคนพบเทากับ 1,109 ครั้ง 
                             รายงานผลขอมูลการคลิกเขาสูเว็บไซตมหาวิทยาลัย(https://www.pbru.ac.th) 
โดยแยกตามชนิดของอุปกรณ   จากตรวจสอบการคลิกเขาสูเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ www.pbru.ac.th โดยแยก
ตามชนิดอุปกรณ พบวา หนาเว็บเพจท่ีถูกคลิกมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือจากอุปกรณ มือถือ พบวามี การคลิก 
จํานวน 362 ครั้ง การแสดงผลการคนพบ 18,622 ครั้ง รองลงมาอันดับท่ี 2 คือ เดสกท็อป พบวามีการคลิก 
จํานวน 318 ครั้ง การแสดงผลการคนพบ 16,399 ครั้ง รองลงมาอันท่ี 3 คือ แทบเล็ต พบวามีการคลิก 
จํานวน 9 ครั้ง การแสดงผลการคนพบ 544 ครั้ง 
                              ส่ิงท่ีดําเนินการสวนนี้ คือ ปรับรูปแบบของเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความ

เหมาะสมกับการเขาใชงานผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ในการชวงนี้มีการปรับเปลี่ยนผูดูแลเว็บไซตใน

หลายหนวยงาน และมีการดาเนินการโอนถายเนื้อหา ปรับปรุงกราฟฟกของเว็บไซต โดยกลุมเว็บมาสเตอรจะทา

การรวบรวมการวิเคราะหรายหนวยงานในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือรายงานตอมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๑๔   การไปศึกษาดูงานดานพลังงานทดแทน 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ี พลเอกสุรินทร พิกุลทอง  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน                

รองอธิการบดี   นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  และอาจารยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดไปศึกษาดูงานการติดตั้งโซลาเซลล  เม่ือวันท่ี  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ  การไฟฟา

นครหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยการไฟฟานครหลวง เสนอทางเลือกการลงทุน ๓ ทาง ดังนี ้

๑) มหาวิทยาลัย ลงทุนดําเนินการเองท้ังหมด ใชเงิน  ๓๕  ลาน  ภายใน ๒๐ ป 

มหาวิทยาลัยจะประหยัดคาไฟฟาได  ๖๑ ลานบาท   

๒) การไฟฟาสวนภูมิภาค ลงทุนให  มหาวิทยาลัยมัดจํา ๑๐% มหาวิทยาลัย

ประหยัดเงิน ๕๖ ลานบาท   

๓) การไฟฟาสวนภูมิภาค ทุนใหท้ังหมด และใหสิทธิประโยชนกับมหาวิทยาลัย 

ภายใน ๒๐ ป  มหาวิทยาลัย ไดเงิน ๑๑ ลานบาท 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ และจะมีการหารือในรายละเอียดตาง ๆ ตอไป 
 

                    ๕.๑๕   การไปประชุมความรวมมือ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

                              อาจารย ดร.กฤตชน ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีได

เดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุมสงเสริมความรวมมือกับสถานศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี ๒๔      



๑๙ 

 

 

- ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ Udayana International Convertion Center (UICC) Kampas Jimbaran จาก

การศึกษาดูงานในครั้งนี้  โดยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีโปงสลอด ใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรมกลางแจง 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                        

                   ๕.๑๖    การเขาตรวจสอบสิทธิ์พ้ืนท่ีโปงสลอด   

                                นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  งานนิติกร ไดเขารวมดําเนินการสอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ

ครอบครองท่ีดิน ส.ค.๑ วิทยาเขตโปงสลอด  เพ่ือแกปญหาการบุกรุกท่ีดิน  เม่ือวันท่ี ๒๔-๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๒  

ณ วิทยาเขตโปงสลอด  โดยเขาสอบขอเท็จจริงราษฏร จํานวน  ๑๓  ราย  แตมีผูมาใหขอมูลเพียง ๕ รายเทานั้น 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                       ๖.๑ รายงานผลการแขงขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก ๒ ฟุตซอลเดอะแชมปเปยนชิพ ๒๐๑๙  

                               ตามบันทึกขอความ รองศาสตราจารยยศ  ธีระเดชพงศ  ทีปรึกษาอธิการบดี  รายงาน

ผลการแขงขันกีฬาฟุตซอลไทยลีก ๒ “ฟุตซอลเดอะแชมปเปยนชิพ ๒๐๑๙”  ดิวิชั่น ๑  ระหวางวันท่ี ๑๖ 

สิงหาคม – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ และไดเลื่อนชั้น 

ข้ึนไปแขงขันในระดับฟุตซอลไทยแลนดลีก ประจําป ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๘๑-๘๗) 

                           ๖.๒  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๒  ตุลาคม ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                           ๖.๓  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                            ๖.๔  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   

เม่ือวันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                            ๖.๕  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี ๗/

๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                           ๖.๖   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  
เม่ือวันจันทร  ท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   



๒๐ 

 

 

              -  รับทราบ  รายงานการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ีวิทยาเขต               
โปงสลอด  
                               -  รับทราบ รายงานสถานะหลักสูตรจากระบบ CHECO  
                               -  อนุมัติ งบประมาณและแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จํานวน   ๒๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท   
                               -  ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
                
                               -  อนุมัติ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ (จากผลการประเมินเพ่ือ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาบและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร 
              -  เห็นชอบ ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙)   
                               -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
                               -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน    ๕๙  ราย 
                               -  เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตาง ๆ  ดังนี้ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๔ ป  (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒)   หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม ป ๒๕๕๗)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)  
                               -  รับทราบ   รายงานผลการเงินประจําเดอืน กันยายน ๒๕๖๒ 
                               -  รับทราบ   รายงานการครบรอบของการปรบัปรุงหลักสูตร ป ๒๕๖๓   
จํานวน ๕๓ หลักสูตร 
                           

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๒๐  น.   

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 



๒๑ 
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