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เริ่มประชุม   เวลา  ๙.๓๐ น.     
      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                         ๑.๑ ขอมูลการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ในชวงเดือน

มกราคม ๒๕๖๓ 



๓ 

 

 

                           ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีอธิการบดี ไดเขารวมประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จึงขอแจงขอมูลการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ในชวงเดือนมกราคม 

๒๕๖๓   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ใหทราบ ดังนี้ 
 

                        -   วันท่ี  ๑๓ ม.ค ๖๓  เขาพบ  พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  เพ่ือรับทราบ

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    รวมแถลงความรวมมือระหวางกรมสงเสริม

วัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง เพ่ือพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน  รวมแถลงความคืบหนา

การทําวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal  โดยเขาสูระบบ THAIJO เพ่ือเตรียมออกวารสารเลมแรก 

                       -   วันท่ี  ๑๔ ม.ค  ๖๓  ประชุมคณะทํางานดานยุทธศาสตรตางประเทศ ประชุมผูรับผิดชอบ

การพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญระดับตําบล  และประขุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                       -   วันท่ี  ๑๕ ม.ค ๖๓  ประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาของวุฒิสภา 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

                         ๑.๒  การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                                   ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กําหนดเสด็จพระราชดําเนินตรวจ

เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ระหวางวันท่ี  ๑๕- ๑๗  

มกราคม  ๒๕๖๓   โดยมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมเตรียมงานในดานตาง ๆ ไวแลว ดังนี้  การสรางมาตรฐาน

หองสมุด  การทํามาตรฐานหองปฐมวัย การออกแบบและซักซอมเรื่องการสาธิตการสอนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา และนักเรียนปฐมวัย  ซ่ึงจะมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพรอมของโรงเรียน 

ตชด.บานคลองนอย  โรงเรียน ตชด.บานยานซ่ือ โรงเรียน ตชด.บานทาวังหิน  ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓  และ

เขาตรวจเยี่ยม โรงเรียน ตชด.บานโปงลึก  โรงเรียน ตชด.นเรศวรบานหวยโสก  ในวันท่ี  ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๓   

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  มหาวิทยาลัยไดเขาดูแลเรื่องการสราง

มาตรฐานหองสมุดของโรงเรียน ตชด.ใหสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน และเปนตนแบบใหกับโรงเรียนตาง ๆ  

ไดอยางดี โดยมีบุคลากรจากสํานักวิทยบริการฯ เขาดําเนินการพัฒนาหองสมุด  ในสวนหองปฐมวัย มอบหมาย

คณะครุศาสตร  ท้ังนี้ขอใหมีผูบริหารเขากํากับดูแล เพ่ือรวมตัดสินใจ   ในสวนของการนํานักศึกษาเขาไปรวม              

จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีซ่ึงคอนขางอันตราย  ดังนั้น จึงควรทําประกันชีวิตใหกับนักศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยง 
                                

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 



๔ 

 

 

                       ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี๑๑/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๑๖)  
 

                     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒    โดยไมมีการแกไข    
                                           

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                       ๓.๑   โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ 

                              รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สบืเนื่องตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒  ใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิเคราะหขอมูลตนทุน คาใชจายและคาตอบแทนตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนของฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบ

อัจฉริยะ แลวนํามาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ  ในการนี้  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา

ประกอบการประชุม) สรุปไดดังนี้ 
 

           

          โครงการเล้ียงแพะขุน             คาลงทุน           ๒,๓๑๘,๕๐๐ บาท   (โรงเรือน + อุปกรณ) 

                                                   คาดําเนินการ         ๒๔๕,๒๐๐ บาท 
                                                  รายไดตอป             ๑๗๖,๕๐๐ บาท 
 

           โครงการเล้ียงไกไข                คาลงทุน           ๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท   (โรงเรือน + อุปกรณ) 

                                                   คาดําเนินการ         ๓๐๒,๖๐๐ บาท 
                                                  รายไดตอป             ๓๙๑,๘๖๒.๕๐ บาท 
 

           โครงการเล้ียงไกเนื้อ             คาลงทุน            ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท   (โรงเรือน + อุปกรณ) 

                                                  คาดําเนินการ         ๓๙๓,๒๕๐ บาท 
                                                 รายไดตอป             ๔๔๖,๕๐๐ บาท 

                                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ และใหนําโครงการฟารมตนแบบเกษตร

ปลอดภัยระบบอัจฉริยะ  เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                         ๓.๒  การจัดระบบการจอดรถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัย                                 



๕ 

 

 

                                  รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือเปนการ

สนองตอนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย  

โดยกําหนดสถานท่ีจอดรถจักรยานยนตและเสนทางการจราจร  ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแต วันท่ี ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   

                นักศึกษา      ๗.๐๐ น. – ๙.๐๐ น.  นักศึกษานํารถจักรยานยนตเขาทางประตูดานขาง (ถนนขาง

วัดเพรียง)  แลวเขาจอดตามสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจนถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. (โดยหามเคลื่อนยาย

รถจักรยานยนต) ขาออกใหนํารถจักรยานยนตออกทางประตูดานหนามหาวิทยาลัย 

                                 ๑๖.๓๐ น.   ขับข่ีรถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัยไดตามปกติ 
 

                บุคลากร      ใหนํารถจักรยานยนตเขาทางประตูดานหนามหาวิทยาลัย และจอดรถไดตามปกติ            
                   

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                          ๔.๑  ประกาศ แนวปฏิบัติในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ (เพ่ิมเติม)   
 

                                  ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความถูกตองและ
เหมาะสม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ และขอบังคับ จํานวน ๒ ฉบับ  โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แลวเม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๑๙– ๒๑) สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ 
                                ๒.๓  เม่ือไดรับการอนุมัติอาจารยท่ีปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธ ใหดําเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสอบตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓ คน ซ่ึงประกอบดวย ประธาน
คณะกรรมการสอบท่ีไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม และ
กรรมการสอบอีกไมนอยกวา ๒ คน และไดรับการแตงตั้งโดยอธิการบดี              
                   

                                 ๓.๓  เม่ือไดรับการอนุมัติอาจารยท่ีปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธ ใหดําเนินการ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสอบ ตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา ๕ คน ซ่ึงประกอบดวย 
ประธานคณะกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการสอบอีกไมนอยกวา ๔ คน และไดรับ
การแตงตั้งโดยอธิการบดี  

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

สอบโครงรางวิทยานิพนธ (เพ่ิมเติม)  และใหนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 



๖ 

 

 

                        ๔.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑  
                                  ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  รักษาการผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความถูกตองและ
เหมาะสม  จึงเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับ  วาดวย การจัดการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
(รายละเอียดตามเอกสารหนา ๒๖-๒๙)    สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
                                  ขอ 36  วิทยานิพนธ 
                                      ๓๖.๑  นักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก2 และนักศึกษาปริญญาเอก              
ท่ีเรียนตามแบบ 2 จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธและชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธได จะตองลงทะเบียน
เรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
                                               ปรับแกขอความเปน   

                                      36.1  นักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก2 และนักศึกษาปริญญาเอกท่ี
เรียนตามแบบ 2 จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธและชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธได  จะตองผานการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนดจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต มีคะแนนสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  และใหนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

                        4.๓  กําหนดการเปดภาคการศึกษา ป ๒๕๖๓   
                                  ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  รักษาการผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเปดการเรียนสอนของภาคการศึกษาตาม
ระยะเวลาของประชาคมอาเซียน คือ ภาคเรียนท่ี ๑  ตั้งแตเดือนสิงหาคม–ธันวาคม ภาคเรียนท่ี ๒  ตั้งแตเดือน
มกราคม–พฤษภาคม  จากการทําการเรียนการสอนมาระยะหนึ่ง พบปญหาในหลายดาน จึงไดมีการหารือใน          
ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเห็นวาควรกลับไปเปดการเรียนการสอน                  
ในแบบเดิม คือ ภาคเรียนท่ี ๑ ตั้งแตเดือนมิถุนายน-ตุลาคม  ภาคเรียนท่ี ๒  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน–มีนาคม    
ซ่ึงจะสอดคลองกับการเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมตะวันตก ในการนี้ ไดมีการ (ราง) 
กําหนดกิจกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ดังนี้ 
                                 ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓    เปดการเรียนการสอน   วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
                                                                      ปดการเรียนการสอน   วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 

                                 ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓    เปดการเรียนการสอน  วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
                                                                      ปดการเรียนการสอน   วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                         -  เห็นดวยกับการกลับมาเปดการเรียนในรูปแบบเดิม คือ เดือนกรกฏาคม และปดเดือน 

พฤศจกิายน 



๗ 

 

 

                         -  ควรมีการประชมุวางแผนพิจารณา  เรื่องกําหนดระยะเวลาการออกทําการฝกสอนของ 

นักศึกษาสายคร ู เพ่ือใหเกิดความสมเหมาะของการออกฝกสอน  
 

                         มติท่ีประชุม  มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการ และผูเก่ียวของนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ไปพิจารณาวางระบบตอไป         

 

                        4.๔   สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
                                 นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
ไดรับการอนุมัติ จํานวน  ๓๐,๓๔๙,๒๐๐  บาท  สรุปไดดังนี้ 
 

          โครงการรวม            จํานวน ๗  โครงการ   งบประมาณ  ๓๗,๐๐๕,๐๐๐ บาท   ไดรับการจัดสรร    
                                       ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          โครงการตามบริบท    จํานวน  ๑๑  โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท  ไดรับการจัดสรร   
                                       ๑๒,๒๔๙,๒๐๐ บาท   
                                   

                                  คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้           
                                 -  โครงการตามบริบท ขอ 8.5 และ ขอ 8.6  เปนโครงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน  ไดรับอนุมัติงบประมาณคอนขางสูง ถึง ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท  แตไปตัดในสวนโครงการอ่ืน ๆ  ดังนั้น  จึง
ควรปรับลดในดานบรหิารจัดการลดลง และใหเพ่ิมโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงบริบทของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

                                      -  ขออนุมัติเพ่ิมงบประมาณในสวนการสรางนวัตกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑตาลโตนด 
 

                                 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร 

ไปพิจารณาปรับโครงการโดยไมเพ่ิมโครงการใหม  แลวนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                       ๔.๕  (ราง) ประกาศ เร่ือง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการฝกอบรม

มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                   นายชาญยุทธ  อรุณสวัสด์ิ  รักษาการศูนยทดสอบทดสอบฝมือแรงงาน  แจงตอ               
ท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ไดใหมีการฝกอบรมและทดสอบสาขาอาชีพชาง
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาชางติดตั้งระบบโซลาเซลล ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการดานการ
เบิกจายเปนไดดวยความเรียบรอย  จึงไดจัดทําประกาศ เรื่อง  อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการฝกอบรม
มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง พ.ศ.๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๕) สรุปสาระสําคัญ 
ดังนี้  
                                  ขอ ๑ อัตราคาธรรมเนียมการฝกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน               
บนท่ีสูง คนละ ๓,๐๐๐ บาท/ คน/ ครั้ง 



๘ 

 

 

                     ขอ ๒ ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ไดไมเกิน รอยละ ๘๐ ของรายรับ โดยให
จายคาใชจายดังตอไปนี้ 
                                     ๑)  คาตอบแทนวิทยากร เหมาจาย ๓๑,๓๐๐ บาท /ครั้ง 
                                     ๒)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการฝกอบรม เหมาจาย ๑,๐๐๐ บาท /คน/ครั้ง 

                   ๓)  คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม ในอัตราไมเกิน คนละ ๑๐๐ บาท ตอม้ือ 
                   ๔)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกิน คนละ ๓๐ บาท ตอม้ือ 
                   ๕)  คาใชจายของสวนราชการ (คาสาธารณูปโภค) ไมเกินรอยละ ๕ ของรายรับ 
                   ๖)  คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ใหเบิกจายตามความจําเปนและความเหมาะสม                

ท้ังนี้เม่ือรวมกับขอ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แลวตองไมเกินรอยละ ๘๐ ของรายรับรวมตาม ขอ ๑ 
 

                                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   (ราง) อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจากการ

ฝกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง พ.ศ.๒๕๖๒ และใหนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                             ๕.๑  โครงการตนกลาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

                                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง การพิจารณาทุนของโครงการตนกลา           

ซ่ึงมีบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรทุนโครงการตนกลาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร จํานวน  ๓ ราย ไดแก                      

๑) นางสาวปยธิดา เฉียบแหลม  ศึกษาสาขาวิชาการผดุงครรภ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒) นางสาวสิชล  ทองมา  

ศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยบูรพา  ๓) นางสาวธัญชนก ลีธีระ  ศึกษาสาขาวิชาการ

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการทําสัญญารับทุนกับงาน

นิติกรของมหาวิทยาลัย  ในสวนท่ีเหลืออีก ๕ ทุน นั้น ใหทําการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายนอก             

ไดรับทราบ 

 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                         

                          ๕.๒  โครงการความรวมมือในการพัฒนาสินคาโอทอปรวมกับหนวยงานตาง ๆ  

                                   อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุม     

ใหทราบวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการประสานงานจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  และสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก รวมกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP  โดยใหมีการคัดเลือก

ผูประกอบการเขารวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน จังหวัดละ ๑๐  ราย  ซ่ึงจะไดมีการสงคณะทํางาน

เขาเก็บขอมูลและศึกษาปญหาตาง ๆ  
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 



๙ 

 

 
 

                         ๕.๓  ปญหาระบบไฟฟา อาคาร ๗ 

                                   ผศ.ดร พูนศิริ ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ดวยขณะนี้ระบบไฟฟา อาคาร ๗  มีปญหาเปนอยางมาก ไมสามารถจัดการเรียนการสอนได  ดังนั้น  

จึงขอความอนุเคราะหใชอาคาร ๓ เปนหองเรียน และขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดหองสําหรับเก็บอุปกรณ                 

ในสวนของการของบประมาณการจัดปรับปรุง อาคาร ๗  ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ซ่ึงไดเสนอมหาวิทยาลัยแลว   

แตยังไมทราบผลการพิจารณา 

                                  นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา งบประมาณปรับปรุง อาคาร ๗  ไดรับการจัดสรรเรียบรอยแลว  ขณะนี้กลุมงานพัฒนา

กายภาพ ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม กําลังปรับแบบแปลน และรอการอนุมัติเพ่ือทําสัญญาตอไป 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        ๕.๔   การจัดทําฐานขอมูลดานวัฒนธรรม 

                                   ผศ.รพีพรรณ   เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รวมกับวัฒนธรมจังหวัดเพชรบุรี  กําลังทําการ

สํารวจและเก็บขอมูลในการทําฐานขอมูลสถาบันชางเมืองเพชรบุรี เพ่ือเขาสู UNESCO  โดยจังหวัดเพชรบุรี              

จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทําฐานขอมูลดังกลาว หากมีความคืบหนาประการใด จะแจงใหทราบตอไป 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                         ๕.๕   การดําเนินงานเกษตรปลอดภัย 

                                   รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับการติดตอประสานงานจาก พลเอกสุรินทร  พิกุลทอง จะเขามา

สนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับเกษตรปลอดภัย ซ่ึงจะไดมีการนัดหมายเพ่ือประชุมกลุม ในวันท่ี  ๖ มกราคม 

๒๕๖๓ ความคืบหนาประการใด จะแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                         ๕.๖   การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                   ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดทําความรวมมือรวมกับ สตช.  ในการจัดทําคุณวุฒิวิชาชีพดาน IT 

โดยมีการจัดอบรมใหอาจารยเปนผูคุมสอบ ในวันท่ี ๑๒  มกราคม ๒๕๖๓  และจัดใหมีการอบรมบุคลากร ใน ๕ 

สาขาวิชาชีพ จํานวน ๑๕๐ คน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  ไดแก  ซอฟตแวร  



๑๐ 

 

 

นักพัฒนาระบบ ชางเทคนิคทางดานเครือขาย นักบริหารโครงการสารสนเทศ  นักพัฒนาเวปไซต  นักพัฒนา

มัลติมีเดีย 

                                   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับจังหวัดเพชรบุรี จะจัดใหมีการอบรมดาน

ปญญาประดิษฐในงานตาง ๆ ของระบบราชการ เพ่ือเปนการสงเสริมการทํางานรวมกับหนวยงานราชการ                

โดยใหความสนใจในเรื่องกลองวงจรปดท่ีใชระบบ AI เพ่ือตรวจจับใบหนาบุคคลตองสงสัย 
 

                                              การออกแนะแนวการศึกษาตอ  เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักศึกษา

สมัครเขาศึกษาตอคอนขางนอย  ดังนั้น  จึงจําเปนตองออกแนะแนวการศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจในการเขา

ศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาใหโควตาแกนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี   
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๗  การทําความรวมมือ MOU ของคณะครุศาสตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

สวนสุนันทา  

                                 อาจารย ดร.ณัฐกานต ภาคพรต  รองคณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา คณะครุศาสตร ไดไปลงนามความรวมมือ MOU รมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนให

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สงบทความงานวิจัย เพ่ือเผยแพรและนําเสนอ  ท้ังนี้เปดรับบทความ ตั้งแตวันท่ี ๒-

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  ทําการพิจารณากลั่นกรอง วันท่ี ๒๒-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๖๓                ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดโควตา จํานวน ๔๕ บทความ 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

                         ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานตานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

                    นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   รายงานตอท่ี
ประชุมถึงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้   

 

                -  ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562   มีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 38 ตัว  บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 25 ตัว คิดเปนรอยละ 65.79  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)   

 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด บรรลุ รอยละ 

1. การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 5 2 40.00 

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 5 2 40.00 



๑๑ 

 

 

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 4 4 100.00 

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 7 6 85.71 

5. การพัฒนาทองถ่ิน 7 7 100.00 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 10 4 40.00 

                                            รวม 38 25 65.79 
 

                           -  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   มีตัวชี้วัด
ท้ังสิ้น 152 ตัว  บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 109 ตัว คิดเปนรอยละ 71.71 (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)   
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด บรรลุ รอยละ 

1. การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 12 6 50.00 

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 41 26 63.41 

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 26 18 69.23 

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 17 15 88.24 

5. การพัฒนาทองถ่ิน 29 24 82.76 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 27 20 74.07 

                                        รวม 152 109 71.71 

 
                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                        ๕.๙  การปรับรูปแบบกิจกรรมของนกัศึกษา 

                               อาจารย ดร.เมวาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยกอง

พัฒนานักศึกษา ไดมีการประชุมหารือรวมกับองคการนักศึกษา และรองกิจการนักศึกษาของทุกคณะ  เก่ียวกับ

การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในแตละคณะ เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณของตนเอง  ในสวน

กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา จะเนนกิจกรรมจิตอาสาเปนหลัก สวนกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา

กอนฝกงาน/ฝกวิชาชีพของศูนยเตรียมความพรอมนั้น จะมีการวางรูปแบบใหมใหเหมาะสมตอไป  และจะมีการ

ปรับกิจกรรมของนักศึกษาสายครู และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ท่ีพักอาศัยในหอพักนักศึกษา เพ่ือให

กิจกรรมมีความสอดคลองในรูปแบบเดียวกัน 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๑๐  การจัดทําผลิตภัณฑน้ําตาลสดพาสเจอรไรสของ PBRU 

                                  ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในการผลิตภัณฑจากตาลโตนด โดยจะผลิตเปนสินคาของ PBRU ชนิดแรก ไดแก 



๑๒ 

 

 

น้ําตาลสดพาสเจอรไรส  ซ่ึงตองผานกระบวนการรับรองจาก อย. จะใชน้ําตาลจากตนตาลโตนดบริเวณสนาม

ฟุตบอลถึงหอพักนํามาใชเปนวัตถุในการผลิต  โดยใชอาคารโรงผลิตน้ําดื่มเปนสถานท่ีผลิตน้ําตาลสด    
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                      ๕.๑๑  การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                                 อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม               

ใหทราบวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขณะนี้กําลังไดเปดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นป          

ท่ี ๑ และมัธยมศึกษา ชั้นปท่ี ๔  โดยรับสมัครถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  สอบคัดเลือก ในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓  ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  รายงานตัว ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๓             
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                       ๕.๑๒  การตอสัญญาพนกังานมหาวิทยาลัย 

                                 ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหทุก

หนวยงานท่ีทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือตอสัญญาจาง  ใหทําการตรวจสอบ

ขอมูลในแบบประเมินใหครบถวนถูกตองตามความเปนจริง  เนื่องจากมีบางหนวยงานมิไดตรวจสอบภาระงาน            

ท่ีเสนอมา ดังนั้น จึงควรใหคณะกรรมการกลั่นกรองของหนวยงาน พิจารณาตรวจสอบแบบประเมินใหรอบคอบ 

กอนสงแบบประเมินตอสัญญามายังสวนกลาง  ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญ 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                       ๕.๑๓  การตอใบอนุญาตศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

                                 นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน   

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรรงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดทําการ

ตอใบอนุญาตดําเนินการทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  โดย

ใบอนุญาต มีผลใหใชไดถึงวันท่ี  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                      ๕.๑๔  การลงนามความรวมมือกับขนสงจงัหวัดเพชรบุรี 

                                นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานฯ ไดลงนามความรวมมือกับขนสงจังหวัด

เพชรบุรี ในการจัดอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวย

รถยนต  ไดมีการลงนามแลวเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
  



๑๓ 

 

 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๑๕  การจัดงานปใหม  ๒๕๖๓  
                                นางภควัน จันทนเสวี ผูอํานวยการกองกลาง  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย
มหาวิทยาลัย กําหนดจัดงานปใหม ๒๕๖๓ “Dream Party 2020” และกีฬาสานสัมพันธนองพ่ี เขียว - เหลือง  
ครั้งท่ี 2  ระหวางวันท่ี ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ลานกีฬาอเนกประสงค หนาอาคารสุเมธตันติเวชกุล โดยวันท่ี 
๖-๗ มกราคม ๒๕๖๓  เปนการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ ๔ สี (สีชมพู–สีมวง–สีฟา–สีสม)  ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น. 
เปนตนไป วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรอาหารแหง (หนาอาคารคณะครุศาสตร)  เวลา 
๑๗.๓๐ น. งานเลี้ยงสังสรรค  ลานกีฬาอเนกประสงค หนาอาคารสุเมธตันติเวชกุล (รายละเอียดตามเอกสาร 
หนา ๖๓)  จึงขอเรียนผูบริหารเขารวมงานในวันและสถานท่ีดังกลาว  และรวมใหการสนับสนุนงบประมาณ      
เพ่ือนํามาจัดซ้ือของขวัญมอบใหกับผูมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ ประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย เขารวม

กิจกรรมงานปใหม ๒๕๖๓ อยางท่ัวถึง 
 

                      ๕.๑๖  รายงานความคืบหนาการปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                       อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดทําการปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซต                 

ใหทันสมัยและตรงตามความตองการของผูใช  และใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ   (Government 

Website Standard) ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซตท่ีทุกคนเขาถึงได (Web Accessibility)  ทําการโอนขอมูลเดิม

เขาสูโครงสรางเว็บไซตใหม  และใหแสดงผลผานระบบเครือขายสื่อสาร โดยสามารถใชงาน  ผานอุปกรณ เชน 

โทรศัพทมือถือ smart phone หรือ Tablet ไดอยางมีประสิทธิภาพ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหทุกหนวยงานตรวจสอบเว็บไซต                   

ของตนเอง พรอมปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน             

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                         ๕.๑๗ รายงานขอมูล Google Scholar และการถูกอางอิงจาก Google Citation ในการ

สืบคนงานเขียน งานวิจัย และส่ิงพิมพทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

                                  อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงขอมูล  

รายบุคคลการลงทะเบียนบัญชี Google Scholar และการถูกอางอิงจาก Google Citation  ในการสืบคนงาน

เขียน งานวิจัย  และสิ่งพิมพทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงมีผลตอการจัดลําดับ  Webometrics    

ดานผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยูในลําดับท่ี ๒  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

ในสวนของการสงบทความวิชาการเผยแพรของคณาจารยนั้น  จะเนนใหสงผานระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย 

PBRU   



๑๔ 

 

 

                                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา การปรับรูปแบบหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย   

ใหใสหมายเลขเบอรโทรศัพทของหนวยงานและผูท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการลงทะเบียนใหเห็นชัดเจน   
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

                       ๖.๑  การกําหนดระยะเวลาในข้ันตอนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

                                 ผศ.สุวัฒน  เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  การขอผลงานทางวิชาการนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาของการพิจารณาผลงาน  เนื่องจาก

อาจารยบางคน สงผลงานทางวิชาการแลว รอผลการพิจารณาเปนเวลานาน ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการติดตาม

ความกาวหนา 

                                ผศ.ดร พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา การท่ีจะติดตาม

ความคืบหนาเก่ียวกับการเสนอผลงานทางวิชาการนั้น  สามารถตรวจสอบและติดตาม ข้ันตอน และระยะเวลา

ของการดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการไดทางเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดี  ซ่ึงงานบริหารบุคคล          

ลงรายละเอียดไวในเว็บไซตเรียบรอยแลว  
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

                       ๖.๒   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

              -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในรอบเดือน
พฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
                               -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี        
                               -  รับทราบ  รายงานสถานะหลักสูตรจากระบบ  CHECO  
                               -  รับทราบ  รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒              
ไตรมาส ๔   (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 
                               -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
                              -   ใหความเห็นชอบ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                               -  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร 
                               -  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
                               -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                               -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน    ๓๗   ราย 
                               -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน    ๑๑  ราย 



๑๕ 

 

 

                               -  ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.๒๕๕๙  
                               -  ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  จํานวน ๖  หลักสูตร 
                               -  รับทราบ  รายงานการเตรียมการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ ครั้งท่ี ๔๒ 
                               -  รับทราบ  รายงานผลการติดตามการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ (สิงหาคม ๒๕๖๒-กรกฏาคม ๒๕๖๓) 
 

                           ๖.๓  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี   ๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๘๑ – ๘๖) 
 

                           ๖.๔  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๗๑-๘๐) 
 

                           ๖.๕  รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

               

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น.   

 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
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