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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                           คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

                              วันจันทร  ที่ ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                         ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน        ๒๙    คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ     ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                              กรรมการ 

๗. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง          ท่ีปรึกษาอธิการบดี        กรรมการ 

๘. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี        กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.วิภวานี         เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๑๔. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๖. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๗. อาจารยวรวุทธิ์         ยิม้แยม           (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                               กรรมการ 

๑๙. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ 

๒๐. ผศ.ดร.สุขศิริ           ประสมสุข         (แทน) รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร              กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๒๒. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                         กรรมการ 

๒๓. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                    กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๔. อาจารยอภิรัตน      วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๕. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร            ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 

๒๖. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ       ทรพัยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๗. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง             กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ   

๒๘. อาจารยภาคย         พราหมณแกว     กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๙. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม          จํานวน    ๒    คน 

๑. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว           รองอธิการบดี      ติดราชการ 

๒. อาจารยกฤษฎา          สรุิยวงศ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ติดราชการ 
                         

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๙   คน 
๑. นายนเรนทร          อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๒. อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

๓. อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม          รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔. อาจารย ดร.พิชิต      สุดตา          รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๕. นางภควัน         จันทนเสว ี          ผูอํานวยการกองกลาง 

๖. นางนับวรรณ          เอมนุกูลกิจ        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๗. นางสาวสีนวล         ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๘. นางชุติมา         แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๙. นายฤทธี               ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

       

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

              ๑.๑   การจัดทําหลักสูตรสายครู 

   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหผูรับผิดชอบหลักสูตรตาง ๆ โดยเฉพาะ

หลักสูตรของสายครู  และดานวิทยาศาสตร  ตองมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย  พรอมท้ัง

จัดทําแผนการเรียนใหกับนักศึกษา  ซ่ึงไมจําเปนตองเนนเรียนในหองเรียน  เนื่องจากมีการเรียนการสอน                    

ในหลายรูปแบบ เชน การสอนแบบออนไลน  ในสวนของอาจารยนิเทศนั้น  ตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารยในสาขาวิชา ใหตรงตามเกณฑใหมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และในชวงปดการ

เรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑  ควรกําหนดกิจกรรมเพ่ือทําการพัฒนาอาจารย   



๓ 

 

 
 

 

             มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

             ๑.๒   Green University    Digital University   

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เก่ียวกับการดําเนินการ  Green University  

ขอใหสมัครเขารวมโครงการโดยเร็ว   ในสวนของ  Digital University  ควรมีการวางแผนการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง ระยะ ๕ ป  ใหเห็นอยางชัดเจน 
 

 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                    ๑.๓  การปฎิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ไดเขาประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยไดใหขอคิดเห็น พรอม                      

คําชี้แนะ  ดังนั้น จึงขอใหผูมีสวนเก่ียวของนําประเด็นตาง ๆ  ไปพิจารณาและปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการ

ประเมินผลงานมีคาคะแนนท่ีดีข้ึน 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ไดใหคาคะแนนของการเบิกจายงบประมาณคอนขางต่ํา  สาเหตุอาจมา

จากการอนุมัติโครงการคอนขางลาชา   ในสวนตัวชี้วัดดานอาหารและการทองเท่ียว คาคะแนนคอนขางต่ํา  จึง

ควรมีการทบทวนหรือปรับตัวชี้วัดใหม ในใตรมาสท่ี ๒  สาเหตุมาจากปจจัยรอบขางท่ีไมเอ้ืออํานวย  ดังนั้น      

จึงควรมีการหารือเพ่ือจัดกิจกรรมโครงการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด  และใหมีผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง

กับผลการปฏิบัติงานของโครงการดวย 

                              ผศ.ดร.กฤษตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนของ

โครงการบริการวิชาการ  ไดมีการติดตามโครงการใหเปนไปตามยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพบัณฑิต  และ

ยุทธศาสตรการพัฒนครู  โดยใหมีกิจกรรมการ/โครงการท่ีรองรับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาใหมดวย 

                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการใชจายงบประมาณ

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว  ในสวนงานกอสราง ป ๒๕๖๒  ควรมีการเรงรัดการเบิกจายใหทันกําหนด 

                             นางภควัน จันทนเสวี  ผูอํานวยการกองกลาง  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง รายงาน

ความคืบหนาการเบิกจายเงินงบประมาณป ๒๕๖๒  ยังเหลือ ๒ รายการ คือ งานกอสรางอาคารศูนยพัฒนา

วิชาชีพครู  และงานปรับปรุง อาคาร ๑  เปนโรงเรียนการเมืองการปกครองฯ  ขณะนี้อยูในข้ันตอนการประกาศ

ราง TOR  หากไมมีผูวิจารณ จะประกาศประกวดราคาไดในสัปดาหหนา และคาดวาจะไดผูรับจางภายในเดือน

เมษายน ๒๕๖๒   
 



๔ 

 

 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามไตรมาส 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒   เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๙) 
 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒   โดยมีการแกไข   ดังนี้ 

                           - หนา ๑๒   บรรทัดท่ี  ๙  เปลี่ยนขอความ  ถนนศรีสิทธิสงคราม  เปน  ถนนปริยธรรม

ธาดา 

                           - หนา  ๑๓  บรรทัดท่ี  ๔ ตัดขอความ  “ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี”   

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

                       ๓.๑   กิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล  ราชภัฏเพชรบุรี   มินิ-ฮาลฟมาราธอน (PBRU 
RUN 2019)   
                                 รศ.ยศ   ธีระเดชพงศ   ท่ีปรึกษาอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบ  เก่ียวกับ 
การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ราชภัฏเพชรบุรีนิมิ-ซุปเปอรฮาลฟมาราธอน ๒๐๑๙”   ของคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี ๔ สิงหาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือจัดหารายได
เปนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ในการศึกษาเลาเรียน  โดยกําหนดใหมีการแขงขัน                     
แบงเปน  ๓ ระยะ  ไดแก   
                                1.  ซุปเปอรฮารฟมาราธอน ระยะ 25 กิโลเมตร คาสมัคร 600 บาท 
                                2.  มินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร คาสมัคร 500 บาท 
                                3.  ฟนรัน ระยะ 5 กิโลเมตร คาสมัคร 400 บาท 
 

                                ในการนี้  จะมีการหารือกําหนดวันวิ่งท่ีแนนอนอีกครั้ง จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เนื่องจากในวันดังกลาวมีการจัดแขงขันวิ่งท่ีซํ้าซอนกันหลายหนวยงาน  และ
จะแจงผลการพิจารณาใหทราบอีกครั้ง   ในสวนของคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง
การกุศล  ไดมีการ (ราง) คําสั่งเสร็จเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  จึงขอให
ผูบริหารพิจารณารายชื่อคณะกรรมการในสวนท่ีเก่ียวของวามีความเหมาะสมแลวหรือไม  หรือสมควรเพ่ิมเติม
คณะกรรมการในฝายใดบาง  
 

                                คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 



๕ 

 

 

                             -  แกไขรายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการดําเนินงาน ขอ ๗ ให ถูกตองเปน 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี   และขอ ๘  แกไขเปน  นากเทศมนตรีตําบลหาดเจาสําราญ 

                             -   เพ่ิมชื่อ อาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการประยุกต  และเจาหนาท่ีโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  เปนคณะกรรมการฝาย

บริหารอาหารและน้ําดื่มในมหาวิทยาลัย 

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ราชภัฏเพชรบุรีนิมิ-ซุปเปอร

ฮาลฟมาราธอน ๒๐๑๙”    

 

                      ๓.๒  รายงานผลการแขงขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 40 “ตาลโตนด
เกมส”  
                            ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน   รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี 40 “ตาลโตนด
เกมส”  ในวันท่ี 21- 22  กุมภาพันธ  2562   จึงขอสรุปผลถวยรางวัลกีฬาทุกประเภทใหทราบ ดังนี้  
                          -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเเพชรบุรี  ไดรับถวยรางวัลกีฬา ไดแก ฟุตบอล  วอลเลยบอลหญิง                            

บาสเกตบอลชาย   แชรบอลหญิง  เซปกตะกรอ  แบตมินตันหญิง  กรีฑา   กีฬาพ้ืนบาน                      
 
                          - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดรับถวยรางวัลกีฬา ไดแก เปตองหญิง  แบตมินตันชาย                                  
เทเบิลเทนนิสชาย  เทเบิลเทนนิสหญิง                                                                     
                          -  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดรับถวยรางวัลกีฬา ไดแก เปตองชาย         
                          -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ไดรับถวยรางวัลกีฬา ไดแก  วอลเลยบอลชาย                                 
 

           มติท่ีประชุม    รับทราบ             
 

                   ๓.๓  พิธีเปดปายชื่อถนน อาคารสถานท่ี  หองประชุม และปลกูตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
                           ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ไดจัดพิธีเปดปายชื่อถนน อาคารสถานท่ี  หองประชุม และปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒  แลวนั้น  ผลการจัดงานเปนไปไดดวยดี  โดยมีการปลูกตนทองอุไร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนระยะทาง ๔  กิโลเมตร  จากความรวมมือของนักศึกษา ชาวบานชุมชนหนองพลับ และชุมชนหาดเจาสําราญ  
ซ่ีงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการปลูกตนไมใหครบระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร  ในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  วันท่ี ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒  ซ่ึงจะมีการกําหนด
รายละเอียดกิจกรรมตอไป   
                          นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา             
ในสวนการเปดปายชื่ออาคารสถานท่ีนั้น  ยังมีอีกหลายอาคารท่ีไมมีปายชื่อ ซ่ึงตองมีการดําเนินการตอ เชน                
สระวายน้ํา  โรงยิมเนเซ่ียม  และหองประชุมของคณะตาง ๆ  
                          ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา นายกสภามหาวิทยาลัย เห็นขอบใหมีการปลูกตนไม
เพ่ือเปนสัญลักษณสงเสริมใหเปนเสนทางการทองเท่ียว  ดังนั้น ในการรับนองใหมของนักศึกษา จึงควรกําหนด



๖ 

 

 

กิจกรรมใหมีความเหมาะสมเกิดประโยชนโดยใหคํานึงถึงเรื่องจิตอาสา และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เชน
กิจกรรมทการปลูกตนไมท่ีวิทยาเขตโปงสลอด  
 

                        มติท่ีประชุม    รับทราบ     
             

                  ๓.๔  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจายเงินชดเชยของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕…. 

                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สบืเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ใหปรับปรุงแกไขประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการจายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.....บัดนี้  ไดมีการแกไขเรียบรอยแลว จึงนําเสนอ                  

ท่ีประชุมพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   (ตามเอกสาร หนา ๒๑–๒๓)   ซ่ึงไดมีการแกไขรายละเอียด  

ดังนี้ 

                          เพ่ิมเติม ขอ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหออกจากงานหรือสั่งเลิก

จางในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้มีสิทธิ์ไดรับเงินชดเชยจากมหาวิทยาลัย 

๑) เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติไดสมํ่าเสมอ เปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๙๐ วัน 

๒) ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี หรือบกพรองในหนาท่ี 

                        ๓)  มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ (ข) (๑) (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงไดเกิดข้ึนภายหลังจากการแตงตั้งเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

                        ๔)  ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ม. กําหนด  

                        ๕)  อ่ืน ๆ  ตามท่ี  ก.บ.ม. กําหนด 
 

                        คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                     -  กรณี ขอ ๒ ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี หรือบกพรองในหนาท่ี  ไมควรมีเงิน

ชดเชยให เนื่องจากการปฏิบัติตนไมเหมาะสมหรือบกพรองในหนาท่ี อาจเปนการกระทําผิดตอวินัยท่ีมี                          

บทลงโทษ  จึงไมสมควรไดรับเงินชดเชยแตอยางใด 

                     -   เห็นควรตัดขอความ  ขอ ๔ (๒) – (๔)   

                     -   ควรเพ่ิมประเด็น การยุบเลิกหนวยงาน ซ่ึงบุคลากรควรไดรับเงินชดเชย 

                     -   ใหระบุการปรับสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต พ.ศ...................

เพ่ือความชัดเจน      
                            



๗ 

 

 

                        ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จุดประสงคและหลักการของการจายเงินชดเชยนั้น 

ควรเปนการเยียวยาแกบุคลากรท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไดอันมีเหตุท่ีเกิด  สวนบุคลากรท่ีบกพรองตอหนาท่ี 

มหาวิทยาลัยจะไมเอ้ือประโยนชใด ๆ  

                     มติท่ีประชุม   ปรับปรุงแกไข  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจายเงิน

ชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕...... 
 

                    ๓.๕  การแขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี 6  
                  ผศ. ดร.กฤตชน วงศรัตน  รองอธิการบดี  รายงานความกาวหนาตอท่ีประชุมใหทราบวา   
การแขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี 6      
ในวันท่ี 23 มีนาคม 2562   ณ  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงไดมีการเตรียมการทุกอยางไวเรียบรอยแลว   โดยฝายตอนรับจะเปนนักศึกษาสาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและโรงแรม   ในสวนของการจัดงานจะใชออแกไนซมาดําเนินการจัดงานท้ังหมด   
                     ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหนังสือ

ขอความรวมมือบุคลากรรวมสนับสนุนโดยบริจาคเงินสมทบการจัดแขงขันกอลฟการกุศลเพ่ือเปนทุนการศึกษา

ของนักศึกษา  ในการนี้  จึงขอใหบุคลากรรวมสนับสนุนตามจิตศรัทธา 
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบผูเก่ียวของทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัด

แขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                          4.๑  แนวทางการจัดทํารายวิชาการสอนออนไลน และการแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนารายวิชาออนไลน 
               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานักสงเสริมวิชาการฯ   ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการสอนออนไลน 
โดยไดผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 
                               -  สํารวจและสรุปรายวิชาออนไลน 1  สาขา  ๑ รายวิชา  ขณะนี้ไดมีคณะสงรายวิชา
มาแลว จํานวน ๓๕ รายวิชา โดยจะดําเนินการในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีนักศึกษาเลือกเรียนมากท่ีสุด ประกอบดวย 
ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะผูประกอบการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
                                   -  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนารายวิชาออนไลน  ซ่ึงจะมีการประชุมรวมกัน 
และจัดอบรมใหความรูแกอาจารยตอไป 



๘ 

 

 

                    -  ระบบรายวิชาออนไลน  ประกอบดวย ระบบการสราง มคอ.2, 3, 4, 5, 6 ระบบ
การลงทะเบียน  ระบบการถามตอบระหวางอาจารยกับนักศึกษา   ระบบสงผลการเรียน  ระบบแสดงผลการ
เรียน  ระบบสรางเนื้อหา   ระบบการวัดผลและประเมินผล  ระบบเชื่อมโยงเนื้อหา ระบบการสรางขอสอบ 
ระบบการติดตามผลการเรียนระหวางเรียนท้ังของนักศึกษาและอาจารย   

                    -   จัดทําคูมือการใชระบบ  ทดลองการใชระบบ  ปรับปรุง และแกไขระบบ   
                    -   ประกาศใชรายวิชาออนไลน  ภายในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒    

 

              มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  แนวทางการจัดทํารายวิชาการสอนออนไลน 
 

                4.๒  ศูนยทดสอบฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                 ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม ใหทราบวา  ตามท่ี
มหาวิทยาลัย ไดรับเปนผูรับอนุญาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  โดยใชชื่อศูนยทดสอบ
ฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ซ่ึง อาจารยสุขุม  หลานไทย เคยเปนผูดูแลอยู และบัดนี้อาจารยทาน 
ดังกลาวไดเกษียณอายุราชการ  ดังนั้น  จึงขอหารือวา ศูนยทดสอบฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ควรสังกัดหนวยงานใด 
                                   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                              -   เห็นควรให  ศูนยทดสอบฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อยูในสังกัด                  

งานบริหารคลังและทรัพยสิน  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
 

                                     มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   ศูนยทดสอบฝมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สังกัดงานบริหารคลังและทรัพยสิน  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
 

        4.๓  การจัดทําขอตกลงและการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร 
      ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๔   โดยคณะวิศวกรรมฯ  ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและขอบังคับดังกลาว  ตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๕๗ แตมิได
มีการลงลายมือชื่อในแบบปฏิบัติการตามขอตกลง  จึงทําใหมีบุคลากรในคณะมีการรองเรียนถึงข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติท่ีไมถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางกระบวนการสอบหาขอเท็จจริง       
คณะวิศวกรรมฯ จึงขอแจงใหทราบวา  บัดนี้บุคลากรของคณะวิศวกรรมฯ ไดดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยดังกลาวแลว   ดังนั้น  ทุกหนวยงานจึงควรปฎิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวยเชนเดียวกัน  
ในการนี้   จึงขอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาแลวทางการปฏิบัติตามขอบังคับ
ดังกลาวเพ่ือเปนแนวทางเดียวกัน  เพ่ือปองกันขอรองเรียนเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอสนอแนะ ดังนี้ 
                              -   มีบางหนวยงาน  ไดมีการวางแนวทาง ข้ันตอนการประเมินผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากรในหนวยงานของตนเองแลว  ซ่ึงถูกตองและเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  แตกระบวนปฏิบัติ
อาจไมเหมือนกันทุกหนวยงาน 
                               



๙ 

 

 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ใหมีการจัดทําขอตกลงและการประเมินผลสัมฤทธิ์              
การปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยใหทุกหนวยงาน นําประเด็นดังกลาวไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ของหนวยงาน  แลวนําไปสูวิธีการปฏิบัติในหนวยงานตอไป    
 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                       ๕.๑  รายงานความคืบหนาการรับสมัครและเสนอชื่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

                             นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                  

ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพ่ือคัดเลือกดํารงตําแหนงคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร  ในการนี้ จึงขอแจงรายชื่อใหทราบ ดังนี้   

                           -   ผูสมัครเขารับการคัดเลือก   จํานวน  ๓  คน   ไดแก   ผศ.ดร.สุขศิริ   ประสบสุข

อาจารย ดร.มุกขดา  ผดุงยาม   อาจารยณัทกวี  ศรีรัตน 

                           -   ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน  ๔  คน   ไดแก    อาจารย ดร.เพชรีย  กุณาละสิริ

อาจารยณัทกวี  ศรีรัตน    อาจารย ดร.มุกขดา ผดุงยาม    ผศ.ดร.สุขศิริ  ประสบสุข           

                               และจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ  ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   พรอมแสดง

วิสัยทัศน  ในวันท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  แลวนําเสนอรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัย  ในวันท่ี  ๑๘  มีนาคม 

๒๕๖๒                                                  

                               มติท่ีประชุม     รับทราบ 

                      ๕.๒  การเลือกคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                      

ใหทราบวา  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ไดใหความเห็นชอบประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ

อุทรณและรองทุกขฺประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงขอใหมีการเลือกกรรมการ ดังนื ้

                               -  กรรมการจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน         

/สํานัก และหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน ๓ คน  ซ่ึงเลือกกันเอง 

                               -  กรรมการจากขาราชการ ซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑ คน  และตําแหนง

วิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๑ คน  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็น และเลือกคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ดังนี ้



๑๐ 

 

 

                           -   กรรมการจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี ผู อํานวยการศูนย/สถาบัน/

สํานัก และหัวหนาหนวยงานซ่ึงเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน ๓ คน ซ่ึงเลือกกันเอง   ไดแก  

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ   ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช   อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม 

                            -  กรรมการจากขาราชการ ซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการ   จํานวน  ๑  คน   ไดแก    

ผศ.ทัศนัย ท่ังทอง  และตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๑ คน  ไดแก นางสาวพจนา โพธิสุวรรณ 

                             มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ผลการเลือกคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ 
 

                       ๕.๓  รายงานการเงินสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ประจําไตรมาสท่ี 3 และไตรมาส

ท่ี 4 ประจําป 2561 
                              นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบถึง 

รายงานการเงินสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 

ที่ 4 ประจําป 2561  ดังนี้  

                                 สรุปรายรับ-รายจายผลการดําเนินงาน สําหรับป 2561  เดือน มกราคม-ธันวาคม 

2561  สถานีบริการน้ํา มันเชื้อเพลิง เ พ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีรายได   จํานวน

113,375,815.52 บาท  รายจาย 111,312,377.81 บาท  กําไรสุทธิ  2,063,437.71 บาท  กําไรสะสม 

15,960,822.58 บาท  
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                   ๕.๔   โครงการ/กิจกรรมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

                                นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงมายังสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ขออนุมัติ

หลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  งบกลาง  รายการเงินสํารองจายเพ่ือ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหวางวันท่ี ๔-๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดและคาใชจายของภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และนําเสนอ

คณะกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใหงบประมาณฯ ใหความเห็นชอบเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก

สํานักงานประมาณ  

                  ในการนี้  ไดมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดการจัดกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

     ๑) ดานการสรางถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน             ๒) ดานการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ๓) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสงัคม                     ๔) ดานการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 



๑๑ 

 

 

     ๕) ดานการสงเสริมสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ดานสงเสริมการศึกษา 

     ๗) ดานมหกรรมการแสดง การประกวดนิทรรศการ               ๘) ดานการจัดทําวารสาร วีดีทัศน 

     ๙) ดานอ่ืน ๆ   

                           โดยขอใหหนวยงานท่ีประสงคของบประมาณ  แจงความประสงคไดท่ีกองนโยบายและแผน  

ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒  โดยใชแบบฟอรมการเสนอขอโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                ๕.๕  รายงานความกาวหนาการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

                            ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2562 ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เปนตนมา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในแตละรอบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  ซ่ึงขณะนี้มีนักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์แลว  จํานวน 851 คน  จากแผนรับนักศึกษา จํานวน 2,123 คน 

ขอมูล ณ วันท่ี 25  กุมภาพันธ  2562 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                       ๕.๖  รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัดแขงขันทักษะวิชาการ 

                          อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบถึง  รายงานความกาวหนาสถานการณสงรายชื่อเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ 
ครั้งท่ี ๔๑  ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๐  มีนาคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงจะมีพิธีเปดการแขงขัน  
ตั้งแตเวลา ๙.๓๐  ณ  หองประชุมวิทยาภิรมย ๑  ขณะนี้มียอดผูเขารวมการแขงขัน ๑,๔๐๐ คน  มีการแขงขัน
ท้ังสิ้น ๔๗  กิจกรรม  โดยจะมีการรายงานผลแขงขันผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)  
  

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๗ รายงานการเขารวมโครงการ 2019 Winter School in NPTU  Management 

x Culture x New Southbound 

         อาจารยวรวุทธิ์  ยิ้มแยม  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ ไดจัดสงนักศึกษา น.ส.ปยาภรณ  พิชิตวิจัย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เขารวม

โครงการ 2019 Winter School in NPTU Management x Culture x New Southbound ในระหวางวันท่ี  

14-23 มกราคม 2562  ตามโครงการความรวมมือ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ไตหวัน) จากการเขารวมโครงการ นักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ไดเรียนรูวัฒนธรรม 



๑๒ 

 

 

ฝกการทํางานเปนทีม ไดเรียนรูแบบ Case Study และไดทํา Activity  และไดทราบถึงวิธีการเรียนการสอนซ่ึงเนน

การปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนจัดโครงการนี้ในปตอๆ ไป และควรเพ่ิมระยะเวลา

ในการเขารวมโครงการ และเพ่ิมจํานวนโควตา ใหนักศึกษาในการเขารวมโครงการมากข้ึน 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

      ๕.๘   การจัดงาน  PBRU Book Fair ๒๐๑๙ 

                                              อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักวิทยบริการฯ  จะจัดกิจกรรม  PBRU Book Fair ๒๐๑๙  ตั้งแตวันท่ี ๑๙-๒๑ 

มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  สํานักวิทยบริการฯ  กิจกรรมประกอบไปดวย การคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุดจากราน

จําหนายหนังสือชั้นนํา อบรมการใชงานฐานขอมูล กิจกรรมเสวนาเปดโลกการอาน กับ นักเขียนแนวแฟนตาซี          

ในการนี้  จึงขอเชิญชวน คณาจารย นักศึกษาและบุคลากรรวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

                                   มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                        ๕.๙    การบรรยายพิเศษทางวิชาการ                                     

                                                 ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล   คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

คณะครุศาสตร  จะจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรี่อง “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แหงนครเพชรบุรี”                     

ในวันท่ี ๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  บรรยายโดย อดีตรอง

อธิบดีกรมศิลปากร  กลุมเปาหมายนักศึกษาสายครู  และครูในเขตพ้ืนท่ีทุงเศรษฐี  ซ่ึงขณะนี้มีผูแจงความประสงค

เขาฟงการบรรยายแลว  จํานวน  ๕๐๐  คน 

                                   มติท่ีประชุม    รับทราบ  
   

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๒/2562  เม่ือ                       
วันจันทร  ท่ี   ๑๘  กุมภาพันธ  2562  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     - เห็นชอบ  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
     - รับทราบ  รายงานการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ีวิทยาเขต
โปงสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                - รับทราบ รายงานความกาวหนาดานกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                    - เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประกัน
คุณภาพการศ฿กษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (ปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ระยะ ๕ ป   



๑๓ 

 

 

                                    - พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ประกอบดวย กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  ๗  คน  กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารย
ประจาํ จํานวน ๗  คน  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๖๘ ราย 
                                    - แตงตั้ง นายพิชัย ขําเพชร  เปนประธานกรรมการ  คณะกรรมการอุทธรณ                  
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     - อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๑๒๒ ราย 
     - อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   ๑ ราย                           
และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน  ๖๘ ราย 
                                    - เห็นชอบ  (ราง) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จาก อาจารยปกรณ  พรหมแกว  แทน อาจารยภาณุศักดิ์  
มูลศรี  ท่ีขอลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     - รับทราบ   รายงานการเงินประจําเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  
                                    - รับทราบ   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ                
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑    
                                    - รับทราบ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัล สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 

        ๖.๒  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  
เม่ือวันท่ี  4 กุมภาพันธ 2562 

              -  รับทราบ รายงานการแขงขันกอลฟประเพณีชิงถวยพระราชทานชนะเลิศ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 6 

              -  รับทราบ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ราชภัฏ มินิ – ฮาลฟมาราธอน (PBRU 

RUN 2019) 
              -  รับทราบ รายงานผลโครงการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
   
                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓0  น.   

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 



๑๔ 
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