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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่  ๒๕ พฤศจิกายน  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 ี  รองอธิการบดี                                               กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                  ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.วิภวาน ี           เผือกบัวขาว     ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.เมธาวิน   สาระยาน        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.วัชระ      เวชประสิทธ์ิ     (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                      กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พิเชฐ            นิลดวงดี          (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                   กรรมการ 

๑๘. ผศ.สุวัฒน              เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ               กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย       ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                               กรรมการ  

๒๐. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                    กรรมการ 

๒๑. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนยีม         ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๒. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๔. ผศ.ดร.ศุภณฎัฐ         ทรัพยนาวิน       กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา     กรรมการ 

๒๕. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ     กรรมการ   

๒๖. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน     ๕      คน 
 

๑. รศ.ดร.กาญจนา         บุญสง               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                       ติดราชการ 

๒. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี        ผูชวยอธิการบดี                            - 

๓. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร             ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                - 

๔. อาจารยภาคย          พราหมณแกว      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          - 

๕. อาจารยกฤษฎา         สุริยวงศ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          - 
                    

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๙   คน 
๑. นางภควัน               จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นายกิตติภพ             รักษาราษฎร       (แทน)  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร           อมรจุติ            รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล           ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา           แฉงฉายา           นกับริหารงานท่ัวไป 

๖. อาจารยทัศนพรรณ     ไพศาลนันทน      รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

๗. นางอัญธิกา              ถาวรเวช            รักษาการหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๘. นายชาญยุทธ            อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๙. นายอิทธิกร              ชํานาญอักษร      ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                         ๑.๑  ความคืบหนางานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ 

ครั้งท่ี ๙  



๓ 

 

 

                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดจัดงานมหกรรม

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๙ “รวงขาวสีอําพัน มหัศจรรยสูมิตรภาพ” 

ระหวางวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  วัดคงคารามวรวิหาร  โดยใหผูบริหารทุกทานเขารวมพิธีเปดงานบนเวที 

รวมกัน และใหแตงกายดวยชุดผาไทย ในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒   และวันท่ี ๕  ธันวาคม ๒๕๖๒  ใหใสเสื้อ                 

สีเหลือง       
                                

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  ใหผูบริหารทุกทาน เขารวมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งท่ี ๙  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้ ง ท่ี๑๐/๒๕๖๒  ประชุมเ ม่ือวันพุธ ท่ี  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๐)  

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒    โดยมีการแกไข   ดังนี้ 

                     หนาท่ี ๑๔   บรรทัดท่ี ๓  และบรรทัดท่ี   ๒๔ ขอความ “ปริยชยภักดี”  

                                              แกไขเปน        “ปริยวิชญภักดี”   
 

                              หนาท่ี  ๑๕   บรรทัดท่ี ๒๐ ขอความ “อาจารย ดร.เมธาวี”   

                                            แกไขเปน      “อาจารย ดร.เมธาวิน” 
 

                              หนาท่ี  ๑๘   บรรทัดท่ี ๓๒  “อาจารย ดร.กฤตชน  ตั้งชวาล”    

                                               แกไขเปน      “อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล” 
                                           

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                     ๓.๑   โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ 

                             รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สืบเนื่องตอท่ีประชุม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดเสนอโครงการฟารมตนแบบเกษตรระบบ

อัจฉริยะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ แลวนั้น   ในการนี้ จึงขอความ

อนุเคราะหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหจัดสรางฟารมตนแบบ จํานวน  ๓ โรงเรือน  เปนการเรงดวนกอน ไดแก 

โรงเรือนแพะ-แกะ  โรงเรือนไกไข  โรงเรือนโคเนื้อ ในงบประมาณ จํานวน ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากมีความ

จําเปนเพราะโรงเรือนเลี้ยงสัตวเดิม  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม อยางมากไมสามารถซอมบํารุงใหอยูในสภาพท่ีดีได  



๔ 

 

 

ระบบไฟฟาไมมีความปลอดภัยตอตัวนักศึกษาท่ีจะลงไปสูการปฏิบัติงาน  ดังนั้น จึงขอความเห็นจากท่ีประชุม 

เพ่ือจะไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
 

                               คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                            -   ใหมีการวิเคราะหขอมูลตนทุน คาตอบแทนท่ีจะไดรับ และคาใชจายตาง ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนท้ังระบบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

                              มติท่ีประชุม  ใหนําขอมูลการวิเคราะหในรายละเอียดตาง ๆ มานําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารในครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                         4.1  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารการเงินและงบประมาณ 
เงินรายได  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕..... 
                                   นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                   
ใหทราบวา  เพ่ือใหการบริหารการเงินและงบประมาณเปนไดดวยความเหมาะสม  จึงเห็นสมควรปรับปรุง แกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับ วาดวยการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได   (รายละเอียดตามเอกสารหนา ๒๓ ) 
สาระสําคัญ ดังนี้ 

                      ขอ ๓  ใหเ พ่ิมความดังตอไปนี้ ใน หมวด ๔ เปน ขอ ๒๓/๑ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๒  

                “ขอ  ๒๓/๑  เม่ือสิ้นปงบประมาณ หากหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณมิได
เบิกจายตามรายการท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปและมิไดกอหนี้ผูกพันท่ีจําเปนตอง
เบิกจาย กรณีมีรายรับเปนไปตามท่ีประมาณไวและมีงบประมาณคงเหลืออยู ใหโอนเงินเหลือดังกลาวเปนเงิน
สะสมของมหาวิทยาลัย และถาประสงคจะนํามาใชจายใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปถัดไป” 
 

                                มติท่ีประชุม    เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารการเงิน

และงบประมาณเงินรายได  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕.....  
 

                       4.๒   ประกาศ เร่ืองคาบํารุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๒                              
                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม
เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการชําระคาบํารุงและสิทธิประโยชนของสมาชิกสโมสรบุคลากร เปนไปตามความ
ในขอ ๗ และ ขอ ๑๐ แหงประกาศระเบียบสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเสนอ
ใหมีการปรับปรุงการจัดเก็บคาบํารุงสโมสรบุคลากร และสิทธิของสมาชิก ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
คาบํารุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  ๓๗-๔๐)  สาระสําคัญ 
ดังนี้   

            ขอ ๕.   สมาชิกตองชําระคาบํารุงสโมสรรายเดือน  เดือนละ 5๐ บาท 
            ขอ ๘.   สมาชิกมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินชวยเหลือในกรณีดังตอไปนี้ 



๕ 

 

 

(๑) คาถุงเงิน-ถุงทอง สมาชิกมงคลสมรส รายละ 1,0๐๐ บาท รับเงินสวัสดิการได
ครั้งเดียว ในกรณีเปนสมาชิกท้ังสองคนใหใชสิทธิไดท้ังสองคน ๆ ละ 1,0๐๐ บาท โดยจะตองแนบการดหรือรูป

ถายพิธีมงคลสมรสมาเปนหลักฐานในการเบิกจายดวย 

(๒) คาคลอดบุตร รายละ 1,0๐๐ บาท ไมเกิน ๒ คน ในกรณีสามีและภรรยาเปน
สมาชิกท้ังสองคนใหใชสิทธิไดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจะตองมีสําเนาการแจงเกิดแนบมาเปนหลักฐานดวย 

(๓) ในกรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรเสียชีวิต จะไดรับเงินชวยเหลือ
งานศพ รายละ ๕,0๐๐ บาท รวมท้ังพวงหรีด   หากเปนบิดา มารดาเดียวกันกับสมาชิกใหใชสิทธิ์ไดเปนราย
สมาชิก  

(๔) เงินสงเคราะหภัย ในกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงจะตองเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินจะไดรับเงินชวยเหลือ รายละไมเกิน 2,000 บาท  โดยใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการสโมสรบุคลากร 

                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                                -  คาคลอดบุตรของสมาชิก  ควรใหสมาชิกท่ีเปนสามีและภรรยา สามารถใหสิทธิ์ได
เปนตามรายสิทธิ์ของสมาชิกท้ังสองคน 
                                -  ควรจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกไดรับสิทธิ์ทุกคน  เนื่องจากมีการเก็บคาสมาชิก               
รายเดือนเพ่ิมข้ึน 
                                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ประกาศ เร่ืองคาบํารุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของ

สมาชิก พ.ศ.๒๕๖๒  และใหนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณา                                           
 

                         4.๓  แนวการจัดทํางบประมาณดานการอุดมศึกษาภายใตโครงการพลิกโฉมระบบ
การอุดมศึกษาของประเทศไทย 
                                  นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบถึง แนวการจัดทํางบประมาณดานการอุดมศึกษาภายใตโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Reinventing University System) ตามมาตรา 45(3) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562   ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป   และยุทธศาสตร Thailand 4.0 ตองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในทิศทางท่ีชัดเจน  มีจุดมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพ แตกตางจากทิศทางของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของรัฐแตเดิม  ในปจจุบันจํานวนประชากรผูท่ีอยูในวัยท่ีเขาอุดมศึกษาลดลง ทําใหมหาวิทยาลัย 
คณะวิชาหรือหลักสูตรมีเกินความตองการของจํานวนนักศึกษา  และระบบมหาวิทยาลัยขาดระบบกลไกในการ
สนับสนุนจากรัฐ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนตนเองใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  การมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชเครื่องมือเชิงระบบเพ่ือพัฒนาระบบเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศ ใหสามารถทําหนาท่ีเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ  รวมกับยกระดับความเปนธรรมทางการศึกษา 
(Equity in Higher Education) ในระยะยาวโดยมุงเนนความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 
การสรางจุดเนน (Focus)  และประสิทธิภาพ (Efficiency)  การจะใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถยกระดับ
คุณภาพใหชัดเจนในเรื่องของการตอบยุทธศาสตรชาติ   จึงไดมีการจัดกลุมยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามศักยภาพ ซ่ึงมีตัวชี้วัดและหลักเกณฑแนวทางท่ีกําหนดไว 

1. กลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) 
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2. กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology/ Innovation) 
3. กลุมการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area Based and Community) 
4. กลุมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ 

                     จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รวมกันพิจารณาหลักการ
ประเมินตนเอง และการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย  

               ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือใหการจัดทําขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ซ่ึงอยูในกลุมการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area Based and Community) เปนไปอยางรอบคอบ  จึงให
มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําขอมูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(Reinventing University System)  ใหครอบคลุมท้ัง ๖ ดาน ไดแก ดานโดดเดนอาหารทองเท่ียว  ดานการ
เรียนการสอน  ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานอ่ืน ๆ โดยให
คัดเลือกบุคลากรท่ีเขารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักบริหารเพ่ือความเปลี่ยนแปลง  ของมหาวิทยาลัย                
ในศตวรรษท่ี ๒๑  เขารวมเปนคณะทํางานดวย 

 

                             มติท่ีประชุม  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําขอมูลแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําขอมูล

ประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 
 

                    4.๔   การจัดตั้งราน PBRU SHOP  
                          อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดี  มีนโยบายใหจัดสถานท่ีจําหนายสินคาของ pbru shop  ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อน 
โครงการดังกลาวของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  จึงขอใหศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  นําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 
                                 นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  นําเสนอตอท่ีประชุม                 
ใหทราบถึงการเตรียมการดําเนินการ PBRU SHOP ซ่ึงเปนภารกิจแบบบูรณาการ เกิดศูนยกลางการจัดแสดง
และจําหนายผลิตภัณฑวัตกรรมทองถ่ิน เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ตนแบบการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุน 
ตลอดจนการทดสอบผานตลาดผลิตภัณฑใหม  ภายใตศูนยแสดงและจําแหนายผลิตภัณฑนวัตกรรมทองถ่ิน : 
PBRU SHOP   และลําดับข้ันการการจัดตั้งราน PBRU SHOP   ดังนี้ 
                         -     พฤศจิกายน ๒๕๖๒   นําเสนอรูปแบบการดําเนินโครงการตอท่ีประชุม  
                         -     ธันวาคม  ๒๕๖๒      ขออนุมัติโครงงาน และงบประมาณจัดซ้ือจัดจางวัสดุครุภัณฑ                       

                             เพ่ือตกแตงราน และวางระบบการบริหารจัดการราน                      

 -   มกราคม  ๒๕๖๓       จัดทําแผนกลยุทธทางการตลาด ทดลองจําหนาย  

 -    ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓   พิธีเปดรานอยางเปนทางการ (วันราชภัฏ) 

                            ในสวนงบประมาณการบริหารจัดการ ระยะแรก  จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท ประกอบดวย 
คาจัดซ้ือผลิตภัณฑ คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดซ้ือระบบบริหารการขาย  คาใชจายทางการตลาด  คาพัฒนาระบบ
การขายออนไลน  คาจางพนักงาน  คาใชจายเบ็ดเตล็ด  งบประมาณตกแตงภายใน  จํานวน  ๑๑๗,๙๐๐  บาท 
ประมาณการรายรับ จํานวน  45,000 บาทตอเดือน  ประกอบดวย  ชุดของขวัญ  ผกัผลไมผลิตภัณฑอาหาร
เกษตรแปรรูป  ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป  ของใช หัตถกรรม  ของท่ีระลึก  PBRU BRAND 
                                 

                             คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 
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                         -    ควรมีการกําหนดสินคาใหมีคุณภาพ 

                         -    การจัดจําหนายสินคา ควรเนนผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 

                         -    เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสินคาท่ีนํามาฝากจําหนาย 
                             

                             มติท่ีประชมุ  เห็นชอบในหลักการ  
  

                     ๔.๕   ประกาศ เร่ือง การบริหารจัดการหลักสูตรการชวยเหลือคนตกน้ํา 

                                      รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

โครงการสระวายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดใหมีหลักสูตรอบรมการชวยเหลือคนตกน้ํา โดยมี

เปาหมายเพ่ือใหการอบรมกับนักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะนักเรียน  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ เรื่อง 

การบริหารจัดการหลักสูตรการชวยเหลือคนตกน้ํา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  โดยมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 

                                ขอ ๕  คาใชจายในการอบรม 

                                    ๕.๑  คาธรรมเนียมการใชสระวายน้ํา คิดแบบเหมาจาย วันละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

                                    ๕.๒  คาตอบแทนวิทยากร   ชั่วโมงละไมเกิน  ๔๐๐  บาท 

                                 ๕.๓  คาหองสําหรับการบรรยายภาคทฤษฎี  (คิดราคาตามสภาพหอง) 

                                 ๕.๔  คาตอบเจาหนาท่ีประจําสระวายน้ํา   ๒๐๐ บาท/คน/วัน 

                                 ๕.๕  คาชุดวายน้ําและอุปกรณท่ีเก่ียวของ กรณีมีความจําเปนตองใช ผูใชตอง 

                                        เสียคาบริการ 
                                         

                                   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรการชวยเหลือ

คนตกน้ํา 
 

                       ๔.๖   ประกาศ การใชทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลาเ รียนแกนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถดานกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๓  

                                          รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ   ท่ีปรึกษาอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือ

เปนการจูงใจใหผูท่ีมีความสามารถในดานกีฬา  ไดเขามาศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนการเสริมแรง

ใหนักศึกษามีทักษะดานกีฬามีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ตลอดท้ังเปนการเผยแพรชื่อเสียงทางดานการ
กีฬาของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําประกาศการใชทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียนแก
นักศึกษาท่ีมีความสามารถดานกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
สาระสําคัญ  มีดังนี้     
                               ขอ ๑.๔  เคยเขาแขงขันกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
และมีสถิติการแขงขันผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                               ขอ ๑.๖   เปนนักกีฬาสังกัดสโมสรภายในหรือภายนอกประเทศ ระดับสูงสุดของกีฬา
ชนิดนั้น ๆ ในปปจจุบัน และเปนชนิดกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยมีความตองการ 
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                               ขอ ๒.๓  การพิจารณาใหไดรับทุนยกเวนคาเลาเรียน สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเทานั้น (หลักสูตร ๔ ป ระยะเวลา ๔ ป/หลักสูตร ๕ ป ระยะเวลา ๕ ป)   
                               ขอ ๓.๕  สําหรับนักศึกษาเกาท่ีไดรับทุนยกเวนคาเลาเรียนอยูกอนแลว  จะมีสิทธิ์ไดรับ
ทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียนอยางตอเนื่องได นักศึกษาคนดังกลาวจะตองมีสถานะเปนนักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยในปท่ีขอใชสิทธิ์  หากมิไดมีสถานะเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในปท่ีขอใชสิทธิ์ใหถือวานักศึกษา
ไมมีสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ประกาศ เรื่อง การใชทุนการศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียน   

แกนักศึกษาท่ีมีความสามารถดานกีฬา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

                       ๔.๗    บันทึกความรวมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการจัดการพลังงาน  ดังนั้น เพ่ือเปนการเริ่มตนโครงการ การไฟฟา

สวนภูมิภาค  จึงไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกความรวมมือ โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน             

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาคกับมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนการใหความรูความ

เขาใจในคุณคาของพลังงาน รูจักวิธีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกัน

โดยใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงานท่ีเหมาะสมมาปรับใช  ในสวนของบันทึกความรวมมือยังไมไดกําหนดกิจกรรม

ท่ีจะดําเนินการ เปนเพียงการยืนยันวาจะใหความรวมมือพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานภายในองคกรให

ประสบผลสําเร็จ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  จึงนําเสอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
                                

                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                               -    หากมหาวิทยาลัยลงนามในบันทึกความรวมมือฉบับนี้ คงตองมีการขับเคลื่อนเพ่ือ

ดําเนินการตออยางแนนอน  ดังนั้น  จึงควรพิจารณารายละเอียดใหรอบครอบในทุกประเด็น กอนการตัดสินใจ      

ลงนามความรวมมือ  

                                    -    ควรมีการชี้แจงขอดีขอเสียของการลงนามความรวมมือวามีความแตกตางกัน

อยางไรบาง เนื่องจากท่ีผานมา มหาวิทยาลัยก็มิไดลงนามความรวมมือในลักษณะนี้มากอน 
                                   

                                มติท่ีประชุม   นําบันทึกความรวมมือโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัด

พลังงาน โดยมอบนิติกรตรวจสอบขอความ  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความคิดเห็น 
 

                       ๔.๘    ประกาศ เร่ืองอัตราการรับ-จาย  คาธรรมเนียมการทดสอบ ทักษะภาษา                 

พ.ศ.๒๕๖๒   

                                          อาจารยทัศนพรรณ  ไพศาลนันทน  หัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการจัดทดสอบดานภาษาโดยใชแบบทดสอบ TOELC และแบบทดสอบ 



๙ 

 

 

TOEFL ITP เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ จึงไดจัดทําประกาศ  เรื่อง อัตราการรับ-จายคาธรรมเนียม   

การทดสอบ ทักษะภาษา  พ.ศ.๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สาระสําคัญ  ดังนี้ 
 

                                          อัตราคาธรรมเนียมทดสอบ                     TOELC           TOEFL ITP 

   -   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      คนละ                         ๘๐๐ บาท         ๑,๕๐๐ บาท       

   -   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      คนละ                       ๑,๑๐๐ บาท        ๑,๕๐๐ บาท             

   -    บุคลภายนอก                                        คนละ                          ๑,๘๐๐ บาท        ๑,๘๐๐ บาท      

                                   ขอ ๓  และขอ ๔  ใหเบิกจายคาธรรมเนียม เพ่ือจายคาแบบทดสอบ และคาบริการ 
       ทดสอบใหกับศูยนสอบ ฯ ดังนี้                 
                                        

                                    เบิกจายคาธรรมเนียม                              TOELC       TOEFL ITP    

   -  คาแบบทดสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   คนละ            ๗๐๐ บาท         ๑,๕๐๐ บาท                                       

   -  คาแบบทดสอบบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   คนละ          ๑,๐๐๐ บาท         ๑,๕๐๐ บาท                                       

   -  คาแบบทดสอบบุคลภายนอก                               คนละ          ๑,๕๐๐ บาท         ๑,๕๐๐ บาท                                       

   -  คาบริการทดสอบตามจริง 
 
 

                                                                                             มติท่ีประชุม   ปรับอัตราคาธรรมเนียมแบบทดสอบ TOELC และแบบทดสอบ 

TOEFL ITP โดยรวมคาบริหารจัดการไมเกิน ๒๐%   และใหตัดขอความ ขอ ๓ และ ขอ ๔   
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                    ๕.๑   รายงานผลการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อสวัสดิการ 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง ผลการดําเนินงาน

ของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ ประจําปงบประมาณ ๒๖๕๒  ในไตรมาส ท่ี ๔  ตั้งแตเดือน

กรกฎาคม  ๒๕๖๒   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๓-๔๖)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

- รายไดจากการขาย                                 ๑๐๙,๕๕๗,๒๘๙.๔๑       บาท 

- คาใชจายในการดําเนินการ                        ๑๐๗,๒๔๓,๙๐๒.๘๐       บาท 

   รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ                         ๒,๓๑๓,๓๘๖.๖๑       บาท 

- รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ยกมา                ๑๕,๖๔๓,๖๙๗.๔๕       บาท 



๑๐ 

 

 

บวก  รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ                    ๒,๓๑๓,๓๘๖.๖๑       บาท 

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม                        ๑๗,๙๕๗,๐๘๔.๐๖       บาท 

                               มติท่ีประชมุ  รับทราบ   

 

                   ๕.๒   สรุปผลตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                    นางสถาพร  บุญหม่ัน  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  ตามท่ีหนวยตรวจสอบภายใน 

ดําเนินการเขาตรวจสอบหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เสร็จสิ้นแลวนั้น  ในการนี้ หนวยตรวจสอบภายใน  จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ          

และระเบียบท่ีเก่ียวของใหคณะกรรมการทราบเพ่ือนําไปปรับใชภายในหนวยงานตอไป  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)   สรุปประเด็นการตรวจสอบ ปงบประมาณ 2562 

              ๑.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

              ๑.๑  การรับ – นําฝากเงิน การบันทึกบัญชีเบื้องตนของหนวยงานกองทุนฯ โครงการฯ 

                                ๑.๒  การรับ – นําเงินฝาก การบันทึกบัญชีของงานบริหารคลังและทรัพยสิน 

              ๒.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 

                    ๒.๑  ดานการเบิกจาย     

                            ๒.๒  การจัดซ้ือจัดจาง 

                            ๒.๓  การควบคุมวัสดุถาวรและครุภัณฑ 

                            ๒.๔  การตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนายพัสดุ 

                                 ๒.๕  การสอบทานบัญชีวัสดุและวัสดุคงเหลือประจําป 

               ๓.  การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน (Operational Auditing) 

                     ๓.๑  ดานการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

                     ๓.๒  ดานการควบคุมเอกสาร 

               ๔.  การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance     

                     Auditing) 

               ๕.   การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 

               ๖.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

                    ๖.๑  การดําเนินการบริหารงบประมาณ 

                    ๖.๒  การดําเนินงานการบริหารเงินรายได 

               ๗.   การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 

                    ๗.๑  ดานการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

                    ๗.๒  ดานการบริหารความเสี่ยง 



๑๑ 

 

 

                ๘.  การติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจปเกา 

                ๙.   ผลการจัดลําดับการสงคืนฎีกาใหแกไของหนวยงาน ประจาํป ๒๕๖๒ 
 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                          ๕.๓  รายงานการเดินทางไปลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

                                              ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอประชุม

ใหทราบวา ตามท่ีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ๕ แหง จาก ๓ 

ประเทศ  ไดแกประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย  เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒                

ณ  University College of Pahang  รัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย  โดยมี อาจารยทัศนพรรณ ไพศาลนันทน 

รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศนสัมพันธ รวมเดินทางไปดวย หลังจากพิธีลงนามความรวมมือแลว 

ไดมีการเสวนาวิชาการในหัวขอการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนในทองถ่ิน  และไดมีการหารือเก่ียวกับการจัดสง

นักศึกษา/อาจารย เพ่ือเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และระยะยาว  มีการเสนอโครงการวิจัยรวมกันและ

เผยแพรงานวิจัยทางวารสารท่ีมีคุณภาพสูง  พรอมท้ังไดศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ University 

College of Pahang   

                                   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                          ๕.๔   ผลการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต 

                                     อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบถึง ผลการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดังนี ้
 

๑) เงินสะสมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  เปนเงิน ๒๖,๕๒๔,๙๖๖.๕๖  บาท 

๒) จํานวนนกัเรียน  ป ๒๕๕๘  (๑๙๐ คน)    ป  ๒๕๕๙  (๑๗๒  คน) 

                     ป ๒๕๖๐ (๑๖๕ คน)    ป  ๒๕๖๑  (๑๙๔  คน)     

                     ป ๒๕๖๒ (๒๐๓ คน)    ป  ๒๕๖๓  (๒๔๘  คน) 

๓) ผลคะแนน O-net   ป ๒๕๖๑   นักเรียน  ม.๓       นักเรยีน  ม.๖    

- รายวิชาคณิตศาสตร            ๓๗.๒๙                ๓๙.๗๖ 

- รายวิชาวิทยาศาสตร            ๔๒.๖๓                ๓๑.๔๘ 

- รายวิชาภาษาอังกฤษ           ๓๒.๕๘                ๓๗.๕๐ 

                                ๔)   ผลการแขงขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  ในงานศิลปหัตถกรรม  

๒๕๖๒  ไดรางวัล  ๕   เหรียญทอง   ๕  เหรียญเงิน   ๒  เหรียญทองแดง 



๑๒ 

 

 

                                ๕)  ผลการสอบ  Admission  ๒๕๖๑  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๖ ท้ัง ๓๑ คน  

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๕๔-๕๕ ) 

                                ๖)   แนวทางการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของนักเรียน  ป ๒๕๖๒  ไดแก 

สรางนักเรียนใหมีความรูเทียบเทาหรือสูงกวาเกณฑระดับชาติ   สรางนักเรียนใหเปนคนเกงดานงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และการแขงขันทักษะวิชาการระดับชาติ  สรางนักเรียนใหเปนคนเกง สามารถเขาศึกษา

ตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย อันดับตนของประเทศได  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๕๖) 
 

                                    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

         ๕.๕   เชิญชมการแสดงละครเวทีของนักศึกษา 

                                   อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดใหมีการแสดงละครเวที 5  SECRETS “รักไดแตหามลับ”

ในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมวิทยาภิรมย ๑ อาคารวิทยาภิรมย  จึงขอเชิญ

ผูบริหารรวมชมการแสดงของนักศึกษา  ในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                        ๕.๖ ถอดบทเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรูทักษะอานออกเขียนได 

                                 ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ตามท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายสาขาวิชาภาษาไทยดําเนินการ โดยจัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู ทักษะการอานออกเขียนไดของโรงเรียนในเครือขาย  เพ่ือสงเสริมความรอบรูเรื่องสุขภาวะ ซ่ึง

ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และรวบรวมจัดทําเปนหนังสือสรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  ทักษะการอานออกเขียนได  เพ่ือใหผูสนใจไดนํารูปแบบการทํางานไปใช               

ประโยชน  และตอยอดในการพัฒนาทักษะดานการอานตอไป             
               

                               มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

                        ๕.๗   การเขาใชพื้นท่ีโรงจอดรถจกัรยานยนต 

                                  นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีไดมีการวางแผนเขาใชพ้ืนท่ีโรงจอดรถจักรยานยนต  ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น   เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาว 

ตองมีการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือสรางท่ีจอดรถเพ่ิมเติมจากเดิมซ่ึงจอดรถได จํานวน ๕๐๐ คัน  โดยใชพ้ืนท่ีดานขางอาคาร

โรงจอดรถหลังใหม ซ่ึงเดิมเปนบานพัก ปจจุบันไดมีการรื้อถอนไปเรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงจะมีการเปดใชสถานท่ี

จอดรถ ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒  และจะไดมีการประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวถึงกัน                                                                                    

              



๑๓ 

 

 
                

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

        ๕.๘   เชิญรวมสนับสนุนโครงการสานพลังทองถิ่นถวายพอของแผนดิน เดินว่ิงมินิ

ฮาลพมาราธอน ของจังหวัดเพชรบุรี 

                  ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยจังหวัด

เพชรบุรีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดโครงการสานพลังทองถ่ินถวายพอของแผนดิน เดินวิ่งมินิฮาลพ

มาราธอน  ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ จุดชมวิวชายหาดชะอํา  จึงเชิญชวนผูบริหารและบุคลากร                  

ในหนวยงานเขารวมโครงการ หรือรวมบริจาคเงิน อาหาร น้ําดื่ม ไดท่ีสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเพชรบุรี 

                                  มติท่ีประชมุ  รับทราบ  
 

       ๕.๙    การจัดทําขอสอบมาตรฐานดาน IT 

                                    อาจารยอภิรัตน วงศศุภชาติ   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการท่ีไดเขาประชุมรวมกับเครือขายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดมีการหารือเก่ียวกับการจัดทําขอสอบมาตรฐานดาน IT รวมกับกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

สงไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  รายละเอียดความคืบหนาจะแจงใหทราบตอไป 
 

                                  มติท่ีประชมุ  รับทราบ  
 

                         ๕.๑๐  การเชาอาคารของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนท่ีการของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี  

                                   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงคขอเชาอาคาร ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพ่ือใชเปนท่ีทําการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  โดยจายคาเชาอาคาร เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  

จายคาสัญญานอินเตอรเน็ตและคาโทรศัพท  เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท   
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอืน่ ๆ 
                           ๖.๑   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  
เม่ือวันจันทร  ท่ี ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

              -  รับทราบ  ผลการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหวางนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



๑๔ 

 

 

                               -  รับทราบ  รายงานสถานะหลักสูตรจากระบบ CHECO  
                               -  รับทราบ  รายงานผลการตรวจสอบวันเดือนปเกิดของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  
                               -  รับทราบ  กระบวนการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรแทนคนเดิมท่ีขอลาออก  
                               -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
                              -  อนุมัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จํานวน  ๖,๕๔๖,๐๐๐  บาท 
                               -  ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
                              -  อนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวนท้ังสิ้น 
๑๓๕  คน 
                             -  ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
รับสมัครนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  และอนุมัติแผนการรับสมัคร
นักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                             -  ใหความเห็นชอบ (ราง) การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ดานการศึกษาวิจัย และพัฒนาในการนํากัญชามาใชประโยชนทางการแพทยแผนไทย 
                             -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน    ๕๙  ราย 
                             -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน     ๕  ราย 
                             -  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 
                             -  เห็นชอบ  (ราง)  หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
                             -  รับทราบ  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี 
๑๐/๒๕๖๒ 
                             -  รับทราบ  ประกาศแนวทางการสงเสริมภาระงานของอาจารยดานสหกิจศึกษา 
                             -  รับทราบ  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ในกรณีของอาจารยพิเศษ 
                             -  รับทราบ  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลม การขยายเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษา 
                             -  รับทราบ  รายงานปฏิทินกรอบระยะเวลาการดําเนินการแขงขันทักษะวิชาการ 
พ.จ.น.ก สัมพันธ  ครั้งท่ี ๔๒   
                             -  รับทราบ   รายงานผลการดําเนินงานโครงการศาสตรพระราชาภายใตโครงการแกไข
ปญหาความยากจน ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                           ๖.๒  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี   ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                           ๖.๓  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  



๑๕ 

 

 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

               

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  น.   

 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
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