
๑ 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                          ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน     ๒๕    คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ              บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๕. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ     ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                              กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี        กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๑๑. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๓. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๔. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                               กรรมการ 

๑๖. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.สุขศิริ           ประสมสุข         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                                  กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๑๙. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                         กรรมการ 

๒๐. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                    กรรมการ 

๒๑. อาจารยอภิรัตน      วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๒. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ       ทรพัยนาวิน        กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๓. อาจารยกฤษฎา        สรุิยวงศ           กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๔. อาจารยภาคย         พราหมณแกว     กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๕. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม          จํานวน       ๖   คน 

๑. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน          รองอธิการบดี             ไปราชการ  

๒. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                ติดราชการ 

๓. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง          ท่ีปรึกษาอธิการบดี              ติดราชการ 

๔. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                          ติดราชการ 

๕. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ             ติดราชการ 

๖. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง            กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      ติดราชการ  

 
                         

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน        ๑๓   คน 
๑. นายพิชัย                 ขําเพชร           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

๒. รศ.วิชัย                   แหวนเพชร       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

๓  รศ.ดร.ทองหลอ         วงษอินทร        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

๔. รศ.พิทักษ                อาจคุมวงศ       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.เอกศักดิ์          บตุรลับ           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

๖. นายนเรนทร            อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๗. อาจารย ดร.พีรศุษย     บุญมาธรรม     รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

๘. อาจารย ดร.อัตภาพ     มณีเติม          รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๙. นางภควัน            จนัทนเสว ี       ผูอํานวยการกองกลาง 

๑๐. นางนับวรรณ           เอมนุกูลกิจ      ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๑๑. นางสาวสีนวล          ไทยานนท       หัวหนางานบรหิารท่ัวไป 

๑๒. นางชุติมา            แฉงฉายา        นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๓. นายฤทธี                ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
       

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 



๓ 

 

 

        ๑.๑   การทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี 
ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีดําริจัดทํา                      
สารคดีเก่ียวกับผลงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดลงไปพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย  เนื่องในโอกาสท่ีจะมี               
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยจะจัดใหมีการประชุมในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมอบหมาย 
อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี ไปเขารวมประชุมดังกลาว 
                                                                  อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ไดมี
การรวบรวมภาพขอมูลของกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินไดแลวบางสวน  แตยังขาดขอมูลดานพัฒนาคร ู

                                                                ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวน
กิจกรรมการพัฒนาครูนั้น  จะไดมีการประชุมหารือเพ่ือทบทวนรูปแบบกิจกรรม  โดยตองรับฟงขอมูลจาก
นักศึกษาและอาจารย  เพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
 

             มติท่ีประชุม     รับทราบ   มอบรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิต

และวิชาการ  ติดตามกิจกรรมการพัฒนาครู       
 

             ๑.๒   การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร 

                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  กรณีบุคลากรมีความประสงคขอใช

งบประมาณในการไปนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรนั้น  ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานแบบดั่งเดิมท่ีไมเกิด

ประโยชน  ดังนั้น คณบดีทุกคณะควรพิจารณาใหรอบคอบ  หากตองการเผยแพรงานวิจัยจึงควรจัดทําลักษณะ

ตีพิมพเปนหลัก  หรือจัดลงเผยแพรในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ  เพ่ือสามารถใชเปนประโยชนในการ

อางถึงใน Webometrics ได 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบคณบดีทําความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
 

  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบรุี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๙) 
 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   โดยไมมีการแกไข  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง                                           



๔ 

 

 

                       ๓.๑  การแตงต้ังผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
                                        นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  บัดนี้ 
กระบวนการสรรหาฯ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  จึงขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุขศิริ ประสพสุข ดํารงตําแหนง 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร   
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                       ๓.๒  รายงานผลการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก สัมพันธ ครั้งท่ี ๔๑ “ตาลโตนดเกมส”   
                                  รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ   ท่ีปรึกษาอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบใหทราบวา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก สัมพันธ ครั้งท่ี ๔๑ “ตาลโตนด
เกมส” เม่ือวันท่ี  ๑๙-๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒   ซ่ึงจัดใหมีการแขงขันกีฬา จํานวน  ๗๔ รายการ  จึงขอสรุปเหรียญ
รางวัลใหทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้  
ลําดับท่ี ๑  มรภ.เพชรบุรี         ๓๑ เหรียญทอง   ๒๕ เหรียญเงิน   ๒๐ เหรียญทองแดง   รวม   ๗๖  เหรียญ             
ลําดับท่ี ๒  มรภ.นครปฐม        ๒๒ เหรียญทอง   ๒๗ เหรียญเงิน   ๒๐ เหรียญทองแดง   รวม   ๖๙  เหรียญ                         
ลําดับท่ี ๓  มรภ.กาญจนบุรี      ๑๓ เหรียญทอง   ๑๑ เหรียญเงิน   ๓๓ เหรียญทองแดง   รวม   ๕๗  เหรียญ                          
ลําดับท่ี ๔  มรภ.หมูบานจอมบึง  ๘  เหรียญทอง   ๑๑ เหรียญเงิน   ๓๐ เหรียญทองแดง   รวม   ๔๙  เหรียญ    
                      

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                       ๓.๓   กิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล ราชภัฏเพชรบุรี   มินิ-ฮาลฟมาราธอน (PBRU 
RUN 2019)   
                                   นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สืบเนื่องตอท่ีประชุม
ใหทราบ  เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ราชภัฏเพชรบุรีนิมิ-ซุปเปอรฮาลฟมาราธอน ๒๐๑๙”   ของ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี ๔ สิงหาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือ
จัดหารายไดเปนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ในการศึกษาเลาเรียน  โดยกําหนดใหมี
กิจกรรม  ดังนี้    
                                ๑.  ซุปเปอรฮารฟมาราธอน ระยะ 25 กิโลเมตร คาสมัคร 600 บาท 
                                ๒.  มินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร คาสมัคร 500 บาท 
                                ๓.  ฟนรัน ระยะ 5 กิโลเมตร คาสมัคร 400 บาท 
                                ๔.  เดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ ระยะ ๒  กิโลเมตร  คาสมัคร  ๓๕๐ บาท 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ   

             

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                      ๔.๑  ชี้แจงกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏเพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 



๕ 

 

 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุม ขอเชิญ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ชี้แจงกรอบการติดตาม 

ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รายละเอียด            

ตามเอกสารประกอบการประชุม)  ใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ  

                                นายพิชัย  ขําเพชร  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แจงตอท่ีประชุม                    

ถึงหลักเกณฑและวิธีการ ประเมินผลงาน ฯ   ดังนี้ 

                               ประเด็นท่ี ๑  ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของหนวยงาน คาน้ําหนัก รอยละ ๑๕      

โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จ  ๓  ประเด็นยอย  ไดแก  ๑) การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงอาหารและ                    

การทองเท่ียว  ๒) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  ๓) การพัฒนามหาวิทยาลัยสูดิจิทัล       

                                          

                               ประเด็นท่ี ๒  ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน คาน้ําหนัก รอยละ ๖๐     

โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จ  ๗  ประเด็นยอย  ไดแก  ๑) ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน                          

๒) พัฒนาการวิจัย  ๓) ใหบริการวิชาการแกสังคม  ๔) ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ๕) สืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๖) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๗) ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  

                               ประเด็นท่ี ๓   การพัฒนาองคกร คาน้ําหนัก  รอยละ ๑๐  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ       

๓  ประเด็นยอย  ไดแก  การพัฒนาองคกร   

                               ประเด็นท่ี ๔  คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล  คาน้ําหนัก รอยละ ๑๕                      

โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จ  ๔  ประเด็นยอย   ไดแก  ความสําเร็จตามเปาหมายของผูบริหาร  ๒) การบริหาร

งบประมาณ  ๓) คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหาร  ๔) ผลการประเมินผลงานของหนวยงาน 

                              ปฏิทินการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏเพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                     วันท่ี                                           กิจกรรม 

         ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒    -  คณะกรรมการลงพ้ืนท่ีรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 

         ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒             พิจารณา รายงานและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

                                              ของมหาวิทยาลัย (ฉบับราง)  

         ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒     -  ปรับปรุง แกไข รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

         ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒     -  แจงผลการประเมินตอผูบริหารทราบ และชี้แจงกรณีเห็นแยง 

                                               กับผลการประเมิน 



๖ 

 

 

         ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๒         -  เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

                                               มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 

                              คณะกรรมการบริหารเสนอความคิดเห็น  ดังนี้ 

                            -  เสนอขอใหมีการปรับปฏิทินกรอบการทํางานใหเร็วข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานดานงบประมาณของหนวยงาน 

                            -  ขอปรับ ขอ ๒ (๒๐) รอยละนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจาก

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานผานเกณฑรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

                            -   ขอปรับ   ขอ ๒.๑ (๙)  เปน “รอยละของหลักสตูรท่ีมีผลการประเมินในระดับดี”                       

                            -  คํานิยามคําวา “รางวัลความสําเร็จในการพัฒนาองคกร”ตองอยูในระดับจังหวัดข้ึนไป 
                      

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยขอใหรับขอเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณา  พรอมท้ังใหทุกหนวยงานตรวจสอบขอมูลกอนสงคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
 

                      ๔.๒  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan)   ปการศึกษา ๒๕๖๑  (จากผลการประเมินรอบปการศึกษา ๒๕๖๐)                                       

ไตรมาส ๒ รอบ ๖  เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒) 
 

                      อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบัน ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น  

                     ในการนี้  งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอรายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 

Plan) ของคณะ สํานัก สถาบัน ในรอบ ๖ เดือน  (สิงหาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒) (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  

                     จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณารายงานการติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ) ระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึง

มีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ  ๕  ขอ  ดังนี้ 



๗ 

 

 

                    ๑) เนื่องจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความโดดเดน

ดานอาหารและการทองเท่ียว” ดังนั้น จึงควรประเมินความสําเร็จของวิสัยทัศนวาผลเปนอยางไร และนําผลท่ี

ไดมาสรางนวัตกรรมตอไป 

                    ๒) ควรวิเคราะหและสังเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาจากขอเสนอแนะ ผลการประชุมติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินจากคณะกรรมการตาง ๆ ทุกชุด แลวนํามาปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบ 

                    ๓) ควรประเมินแผนบริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง 

และการเกษียณอายุราชการ ปรับปรุงแผนบริหารดานคุณวุฒิการศึกษ ตําแหนงวิชาการใหเปนไปตามเกณฑท่ี 

สกอ.กําหนด ทบทวนแผนอัตรากําลัง 

                   ๔) เนื่องจากมีประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยจึงควรดําเนินการบริการใหเปนไปตามกฎกระทรวง โดยมี

การทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และสวนท่ีเก่ียวของ 

                    ๕) ควรหารายไดจากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน เชน ดานอาหาร 

ดานการทองเท่ียว การฝกอบรมระยะสั้น และอ่ืน ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
 

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของคณะ สํานัก สถาบัน ในรอบ ๖ เดือน  (สิงหาคม ๒๕๖๑ – 

มกราคม ๒๕๖๒) 
 

                                ๔.๓  (ราง) เกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
                               อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงให ท่ีประชุมทราบวา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3                                                     

ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  กอปรกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได
กําหนดใหพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเรงดวน นั้น ในการนี้งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวแลว สรุปดังนี ้
 

       วันท่ี                                                         กิจกรรม 
 1-10 มี.ค. 2562        -    วิเคราะหกรอบแนวคิด การสังเคราะหมาตรฐาน แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน       
                                     เชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัย และ(ราง)ตัวบงชี้และเกณฑประเมิน ระดับหนวยงาน 
                                     สนับสนุนวิชาการ 
10-14 มี.ค. 2562        -    สง (ราง) ตัวบงชี้และเกณฑประเมิน ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการใหผูทรงคุณวุฒิ                        
                                     ใหผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารท่ีเก่ียวของและหนวยงานท้ัง 4 สถาบันศึกษารายละเอียด 
                                     ลวงหนา 



๘ 

 

 

๑๕ มี.ค.๒๕๖๒             -    พิจารณา(ราง) ตัวบงชี้และเกณฑ ประเมิน ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
18 มี.ค. 2562            -    แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
๒๕ มี.ค. 2562            -    นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 
26-30 มี.ค.2562        -   แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
เมษายน 2562             -   นําเสนอสภาวิชาการฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

                     ในการนี้  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ   พรอมใหขอเสนอแนะ และนําเขาสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ  เพ่ือนําไปปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามเอกสาร) จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา ใหขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงตอไป 

 

                  ๑. (ราง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

                             ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน  ประกอบดวย ตัวบงชี้บังคับ จํานวน ๗  ตัวบงชี้                            

ตัวบงชี้รวมเฉพาะสํานักงานอธิการบดีและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน ๒ ตัวบงชี้ และตัวบงชี้

จําแนกเปนตัวบงชี้ของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๗ ตัวบงชี้  สํานักงานอธิการบดี ๙ ตัวบงชี้ สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๗ ตัวบงชี้  และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๕ ตัวบงชี้  ไดแก  

๑) การบริหารของหนวยงานสนับสนุนวิชาการเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามภารกิจ 

 

                                                       ตัวบงช้ีรวมเฉพาะสํานักงานอธิการบดี และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                       ๑)  ระบบการพัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                       ๒)  ระบบการพัฒนาคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

                   ๒. (ราง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

                 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีภารกิจขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ และ

ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน “องคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

๒) การสงเสริมการใชงานวิเคราะห หรืองานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน 

๓) ระดับความสําเร็จของการใหบริการ 

๔) ระดับความผูกพันของบุคลากร 

๕) ระดับความสําเร็จการพัฒนาสูสํานักงานสีเขียว (Green office) 

๖) การบริหารทรัพยากรบคุคล 

๗) ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูบริหารระดับหนวยงาน 



๙ 

 

 

ใชวัฒนธรรมและชุมชนเปนรากฐานแหงการเรียนรู โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกําหนด              

ตัวบงชี้ตามภารกิจ  จํานวน  ๗  ตัวบงชี้   ไดแก  

๑) การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

๒) เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมจากภายนอก 

๓) งานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือ นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 

๔) ผลงานการคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาของนักวิจัย 

๕) จํานวนผลิตภัณฑหรือองคความรู ท่ีมีสวนรวมกับชุมชน 

๖) การพัฒนาทองถ่ิน 

๗) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                          ๓. (ราง)  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวิสัยทัศน “ภายในป ๒๕๖๒  จะเปน

ศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูของทองถ่ิน เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ซ่ึงไดกําหนดตัว

บงชี้ตามภารกิจ  จํานวน  ๕  ตัวบงชี้  ไดแก 

๑) ระดับความสําเร็จการพัฒนาสูหองสมุดสีเขียว (Green Library) 

๒) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

๓) จํานวนเรื่องในฐานขอมูลทองถ่ิน 

๔) ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 

๕) นวัตกรรมการบริการสารสนเทศเพ่ือการทํางานเชิงรุก 
 

                        ๔. (ราง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี                                            

                                  สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย กองนโยบายและแผน กองกลาง กองพัฒนา

นักศึกษา เปนหนวยงานสนับสนุนหลักโดยมีภารกิจเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตพัฒนาการบริการ ประสาน

นโยบายตามวิสัยทัศน ตลอดจนเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในใหสําเร็จลุลวงตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  โดยมีวิสัยทัศน “มุงสูความเปนเลิศในการบริการอยางมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดตัวบงชี้ตามภารกิจ จํานวน   ๙  ตัวบงชี้  ไดแก 

 

                                ๑) กระบวนการพัฒนาแผน 

                                ๒)  การบริหารจัดการการเงิน 



๑๐ 

 

 

                                ๓)  ความพรอมทางกายภาพตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระบสาธารณูปโภค  

                                     และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

                                ๔)  ผลงานการออกแบบเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีใชสอยของอาคาร 

                                ๕)  การบริหารงานดานประชาสัมพันธเสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย 

                                ๖)  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 

                                ๗)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

                                ๘)  ผลการวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมต่ํากวา 

                                     ระดับ B ๑  หรือเทียบเทา 

                               ๙) การบริหารจัดการงานพัสดุ 
 

                          ๕.   (ราง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักสงเสริมวิชาการ                       

และงานทะเบียน                               

                                   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยมีวิสัยทัศน “ภายในป ๒๕๖๓ จะเปน

หนวยประสานงานและใหบริการดานผลิตบัณฑิตท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหครบทุกภารกิจ” ซ่ึงไดกําหนดตัวบงชี้ตามภารกิจ   จํานวน  ๗  ตัวบงชี้  ไดแก 

                          ๑)  ระดับความสําเร็จของระบบการรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

                     ๒)  ระบบและกลไกการควบคุมหลักสูตร 

                     ๓)  การวางระบบการจดัการเรียนการสอน   

                     ๔)  ระบบการจัดการงานทะเบียน   

                     ๕)  ระดับความสําเร็จของการบริหารงานบัณฑิตศึกษา   

                     ๖)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

                     ๗)  ระบบและกลไกการบริหารจัดการดานผลลัพธผูเรียน 
 

                                  คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                              -   ปรับแกขอความ (ราง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน

สนับสนุนวิชาการ   ขอ ๖) การบริหารทรัพยากรบุคคล  เปน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

              มติท่ีประชุม   รับทราบ  หากหนวยงานใดตองการแกไขขอมูล  แจงได ท่ี                             
งานประกันคุณภาพการศึกษา  ภายในวันท่ี  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒  เพ่ือนําขอมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

                  ๔.๔  โครงการตนกลาอาจารยพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

      ปการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  



๑๑ 

 

 

                          นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดแคลนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเฉพาะสาขาการพยาบาลมารดาและทารก            
และอีก ๔-๕ ป ขางหนาจะยิ่งขาดแคลนมากข้ึน  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหทําการพัฒนาบุคลากร 
โดยการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สําหรับตนกลาอาจารย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป เริ่มป
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  งบประมาณท่ีใชจะใชเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  หรือกองทุนพัฒนาคณะ
พยาบาลศาสตร 
                                   ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนโครงการตนกลา
อาจารยพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
                                  ขอ ๒.๑  คุณสมบัติของผูสมัคร   
                                             ๑)  เปนนักศึกษา/บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร หรือบุคคลท่ัวไป 
                                             ๒)  เปนผูมีอายุไมเกิน ๓๐ ป  นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
                                             ๓)  เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือ
เทียบเทามีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (GPA.) ไมนอยกวา ๓.๒๕ 
                                             ๔)  เปนผูท่ีมีความประพฤติดี มีความเสียสละตอสวนรวม และมีทัศนคติ              
ท่ีดีตอวิชาชีพ 
                                             ๕)  ไมไดรับทุนหรือเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระผูกพัน 
                                   ขอ ๗   คาใชจายสําหรับทุน 
                                              ๑)  คาครองชีพประจําเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท/เดือน 
                                              ๒)  คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือคาธรรมเนียม 
อ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  แตไมเกิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร 
                                        

                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากการจัดจางอาจารยของคณะ
พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตองจัดจางจากสถาบันอ่ืน ซ่ึงปจจุบันนี้คณะพยาบาลศาสตร
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดแลว  ดังนั้น จึงควรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนอาจารยของคณะ 
พยาบาลศาสตร   จึงขอใหคณบดี ทุกทานนําโครงการดังกลาวเปนตนแบบ  และใหพิจารณาหารือ                                         
ในรายละเอียดของคณะกรรมการบริหารคณะ  เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

      ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ   รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอให
พิจารณาประเด็นการจายคาครองชีพ เนื่องจากตามสายงานของพยาบาลวิชาชีพนั้น จะมีรายไดคอนขางสูง 
ดังนั้น การจายคาครองชีพ รายเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท  อาจไมจูงใจในการขอรับทุนดังกลาว 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบทุกคณะพิจารณารายละเอียด และแจงไปยังคณะ
พยาบาลศาสตร 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    



๑๒ 

 

 

                       ๕.๑   มหาวิทยาลั ย ราช ภัฏ เพชร บุรี  ได รั บรางวั ลประกาศ เกี ย รติ คุณ                                   

ดานการเบิกจาย 

                                  ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

กรมบัญชีกลาง  จัดใหมีการมอบรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ครั้งท่ี ๕ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  จํานวน  ๘  ประเภทรางวัล  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับรางวัล             

ประกาศเกียรติคุณดานการเบิกจาย  ในระดับดีเลิศ  ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีไดใหความรวมมือ                 

จัดทําเอกสารฏีกาเบิกจายไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะมีพิธีมอบ

รางวัล  ในวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  โดยนายกรัฐมนตรี  เปนประธานการมอบรางวัล  ณ  สโมสรทหารบก  

กรุงเทพมหานคร  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๕–๓๑)    
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                        ๕.๒   ชุมชนตนแบบดานการจัดการขยะ  
                ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงชุมชนตนแบบ
ดานการจัดการขยะ ไดแก ชุมชนบานหัวทุง ทุงพราวพัฒนา  เปนชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการเรื่องขยะไดเปน
อยางดี จากความรวมมือของคนในชุมชน เปนการทําดีดวยหัวใจตามรอยพระราชดําริ โดยเนน “พอเพียง พ่ึงพา
ตนเอง รวมมือรวมใจ จัดการขยะในชุมชนอยางเปนระบบ”  นําเศษอาหาร ใบไมมาทําปุย ทําธนาคารขยะ  และ 
ประดิษฐของใช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขาไปมีสวนรวมในการชวยสรางแนวคิดจากการประดิษฐ
สิ่งของตาง ๆ เพ่ือใชและจัดจําหนาย เปนการลดรายจายและสรางรายไดใหกับชุมชน  ซ่ึงในปจจุบันมีชุมชน                                       
ตาง ๆ เขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก  และชุมชนบานหัวทุง เขาชิงรางวัลชิงถวยพระราชทานในระดับภาค 
และระดับประเทศตอไป 
                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการดําเนินงานชุมชนตนแบบนั้น ขอให      
ทุกคณะดําเนินการเชิงรุก เพ่ือใหประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 
 

                มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบทุกคณะเรงรัดการดําเนินงานชุมชนตนแบบ 
 

                          ๕.๓   การนําเสนอผลงานวิจัย     
                                   ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  กลุมงาน
พัฒนาทองถ่ิน กําหนดใหนักวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ใน ๒ ไตรมาส  มานําเสนอผลงานวิจัย    
ในวันท่ี 3  เมษายน ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น.  ในการนี้ เชิญคณบดี        
ทุกคณะเขารวมรับฟงการนําเสนองานวิจัย ในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                                      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                         ๕.๔   สรุปผลการดําเนินงานดาน Think cafe 

                                     ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินโครงการราชภัฏเพชรบุรี สรางสรรค



๑๓ 

 

 

เสริมสรางทักษะความรูสูธุรกิจ  Think cafe  ตั้งแต วันท่ี ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒        

ในการนี้ จึงขอรายงานใหทราบถึงรายไดและคาใชจายตามเอกสารประกอบการประชุม  ซ่ึงรายไดหลังหักคาใชจาย

และสินคาคงเหลือเปนเงินท้ังสิ้น ๓๗๘,๐๙๙.๑๙ บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันเกาสิบเกาบาทสิบเกาสตางค)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        ๕.๕  การตรวจประเมินองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

                                  ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดยื่นคําขอเพ่ือเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว การโรงแรม  ภัตตาคารและรานอาหาร  ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ    

(องคกรมหาชน)  แจงวันเขาตรวจประเมิน ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

(รายละเอียดตามกําหนดการ)   ดังนี้ 

       -   สาขาผูประกอบอาหาร   

           อาชีพผูประกอบอาหารไทย   คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๑    และชั้น ๒     

       -   สาขาการโรงแรม   

           อาชีพพอครัวขนมปงอบ     คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๑, ๒   และชั้น ๒                       

                                 ผลการตรวจประเมิน  คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก เรื่อง

สถานท่ี  ระบบจัดเอกสาร ระบบการสมัครสอบ ซ่ึงคาดวาจะไดรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพท่ีเสนอไว ประมาณ

เดือน เมษายน  ๒๕๖๒  ซ่ึงจะแจงใหทราบอยางเปนทางการตอไป 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                      

                    ๕.๖  การปรับปรุงระบบ Internet ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

                             ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม         

ใหทราบวา  เนื่องจากขณะนี้ระบบ Internet ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขัดของใชการไมได เกรงวา

จะกระทบการจัดลําดับ Webometrics 
 

                                  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                    ๕.๗   การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย  



๑๔ 

 

 

                                 อาจารยภาคย  พรหมณแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา                  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดมีการหัก

ภาษีเงินไดรายเดือนไว ทําใหในชวงเวลาการเสียภาษีประจําปนั้น  พนักงานมหาวิทยาลัยบางคนตองชําระเงิน     

เปนจํานวนมากในครั้งเดียว  ซ่ึงตางจากขาราชการท่ีมีการหักภาษีรายเดือนไว  ดังนั้น เพ่ือเปนการบรรเทาความ

เดือนรอน  จึงขอใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนไวบางสวนเพ่ือเปนการเสียภาษีเงินได 

                                 ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา มหาวิทยาลัย   

จะจัดสงแบบแจงรายการเพ่ือการหักลดหยอนภาษี (ลย ๐๑)  ไปใหพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือแจงความประสงค

และรายละเอียดขอมูลในการหักภาษีเงินไดเปนรายเดือน 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                           ๕.๘ รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัดแขงขันทักษะวิชาการ 

                             อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง
ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เปนเจาภาพจัดแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
สัมพันธ ครั้งท่ี ๔๑  ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  บัดนี้ การแขงขันไดสําเร็จลุลวงดวยดี ในการนี้ 
จึงขอรายงานผลการแขงขัน ใหทราบดังนี้   
        มรภ.เพชรบุรี         ได  ๒๑ เหรียญทอง   ๒๐ เหรียญเงิน   ๑๖  เหรียญทองแดง   รวม   ๕๗  เหรียญ             
        มรภ.นครปฐม        ได  ๑๑ เหรียญทอง   ๑๓  เหรียญเงิน    ๙  เหรียญทองแดง   รวม   ๓๓  เหรียญ                         
        มรภ.กาญจนบุรี      ได  ๑๘ เหรียญทอง   ๑๔  เหรียญเงิน   ๑๑ เหรียญทองแดง   รวม   ๔๓  เหรียญ                          
        มรภ.หมูบานจอมบึง ได  ๑๑  เหรียญทอง  ๑๑ เหรียญเงิน    ๑๓ เหรียญทองแดง   รวม   ๓๕  เหรียญ    
                                                                                                รวมท้ังสิ้น      ๑๖๘  เหรียญ   
 

                               จากสถิติผลการแขงขันในปท่ีผานมา ระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๖๑  พบวา มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเพชรบุรี  มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนมาโดยลําดับ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                   

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                      ๕.๙  รายงานความกาวหนาการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

              ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒  ตั้งแตวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  เปนตนมา  ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทํารายงานผล 

จํานวนการรับศึกษาท่ีผานการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในแตละรอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  รวมจํานวนผูชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว จํานวน  ๑,๑๑๑  คน  

 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



๑๕ 

 

 

                      ๕.๑๐  ประกาศ เรื่องการจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกดัสาํนักงานอธิการบด ี

ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ.๒๕๖๒    

                                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่องการจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีท่ีมีฐานะ 

เทียบเทากอง พ.ศ.๒๕๖๒  ซ่ึงมีการจัดต้ังหนวยงานภายใน เทียบเทากอง จํานวน ๖ กอง (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)   ดังนี้ 

                                 ๑)  กลุมงานพัฒนากายภาพ ภู มิสถาปตยและสิ่ งแวดลอม  มีสวนงานดังนี้                                

งานสาธารณูปโภคและซอมบํารุง  งานสถานท่ีและภูมิทัศน   งานออกแบบและควบคุมการกอสราง  งานสวัสดิการ

รักษาความปลอดภัยและจราจร   

                                 ๒)  กลุมงานสื่อสารองคกร  มีสวนงานดังนี้  งานผลิตสื่อและเผยแพร  งานสราง

ภาพลักษณองคกร 

                                 ๓)  ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ มีสวนงานดังนี้ งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา  

งานความรวมมือระหวางประเทศ  

                                 ๔)  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มีสวนงานดังนี้  งานบริหารท่ัวไป  งานวิเคราะหและพัฒนา

ระบบดิจิทัล  งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

                                 ๕)  ศูนยกีฬาและนันทนาการ  มีสวนงานดังนี้  งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  งาน

บริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน 

                                 ๖)  ศูนยทดสอบฝมือแรงงาน  มีสวนงานดังนี้  กลุมสาขาอาชีพ ชางกอสราง  ชางกล 

ชางอุตสาหการ  ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  เกษตรอุตสาหกรรม  ภาคบริการ          

                                   มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                        ๕.๑๑  กําหนดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสถิตพจนสุนทร 

                                                นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

ถึงกําหนดการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสถิตพจนสุนทร  อดีตเจาอาวาสวัดเพรียง ในวันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๒  ณ วัดเพรียง  ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน เขารวมฟงสวด และรวมงาน

พระราชทานเพลิงศพในวันและสถานท่ีดังกลาว 

                                  มติ ท่ีประชุม  รับทราบ  มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัยทุกคน                           

เขารวมงานพิธีในวันดังกลาว 



๑๖ 

 

 
 

                        ๕.๑๒   การจัดแขงขันระนาดเอก และพิธีไหวครูและครอบครูนาฎศิลปไทย 

                                  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอ                      

ท่ีประชุมใหทราบวา  คณะมนุษยศาสตรตฯ  จัดใหมีการประกวดระนาดเอกระดับชาติ  ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒   จัดพิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลปไทย ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ในการนี้ จึงขอเชิญผูบริหารรวมพิธี

ครอบครู  โดยการแตงกายควรสวมเสื้อขาว หรือโทนสีสุภาพท่ีไมใชสีดํา 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๑๓   พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcritp)  ของคณะพยาบาลศาสตร 
                                   ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

คณะพยาบาลศาสตร กําหนดใหมีพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา(Transcritp)  ใหกับนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร  ผูสําเร็จการศึกษา ในวันท่ี  ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๘.30 น. ณ หองประชุมวิทยาภิรมณ  

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมเปนเกียรติในงานดังกลาว 
  

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
                     ๕.๑๔   การเพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย 
                                   อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ดวยขณะนี้กลุมงานสื่อสารองคกร  ไดมีการประสานกับเครือขายในการเพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของมหาวิทยาลัย ผานสถานีวิทยุกระจายของจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนองบางสวน  และสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม
ประชาสัมพันธ  ดังนั้น  หากหนวยงานใดมีความประสงคเผยแพรขอมูลขาวสาร  จึงควรมีขอมูลเนื้อหาท่ีได
สังเคราะหไวแลว และมีผลการดําเนินงานในโครงการแจงใหทราบดวยจะดีเปนอยางยิ่ง 
 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
   

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  3/2562  เม่ือ                       
วันจันทร  ท่ี   ๑๘ มีนาคม  2562  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     - เห็นชอบ  กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
     - แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขศิริ ประสมสุข ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร 



๑๗ 

 

 

                                -  ใหความเห็นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงขอมูล ป พุทธ ศักราช หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนหลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                    -  อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายในสํานักงาน      
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีท่ีมีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ.๒๕๖๒  และประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการแบง
สวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ 
เทียบเทากอง พ.ศ.๒๕๖๒   
                                    - อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย กองทุนสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะ     
รวมสมัย พ.ศ.๒๕๖๒  และใหนําขอสังเกตขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา 
     - อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จํานวน  ๕ ราย  ระดับมหาบัณฑิต  จํานวน  ๒ ราย  ระดับดุษฏีบัณฑิต  จํานวน ๑  ราย 
                                    - เห็นชอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรไดรับตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมวุฒิการศึกษา และแกไขขอมูลวุฒิการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
     - รับทราบ   รายงานการเงินประจําเดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒  
                                    - รับทราบ   รายงานพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒    
                                    - รับทราบ  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม) 
                     -   รับทราบผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา รอบป พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้  
กองทุนพัฒนานักศึกษา (กิจการนักศึกษา) ยอดคงเหลอื ๑,๑๖๕,๕๑๗.๑๐ บาท   กองทุนพัฒนานักศึกษา 
(ทุนการศึกษา)  ยอดคงเหลือ ๑๔,๓๙๑,๙๙๕.๑๕ บาท   กองทุนสวัสดิการนักศึกษา  ยอดเงินคงเหลือ 
๗,๐๗๙,๖๓๖.๓๙ บาท    
                                        -   ผลการดําเนินงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๖ หอ 
รองรับนักศึกษา  จํานวน  ๒,๑๐๐ คน  มีเงินในบัญชี  บํารุงหอพัก  ยอดคงเหลือ ๒๑,๐๘๑,๗๔๐.๕๗  บัญชี    
เงินบํารุงหอพักโดย มรภ.พบ ยอดคงเหลือ ๗,๔๐๙,๓๖๙.๑๗ บาท  
                                   -  รายงานการเงินสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี ประจําป ๒๕๖๑  ไตรมาส ๓  รวมหนี้สินและทุน เปนเงิน ๑๕,๖๗๖,๖๙๗.๔๕ บาท  และ ไตรมาส ๔   
๑๖,๐๘๓,๓๕๙.๘๐ บาท 
 
                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓0  น.   

 

           นางสาวสีนวล  ไทยานนท 



๑๘ 

 

 

             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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