
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                          ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน      ๒๓   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. ผศ.พจนารถ              บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๖. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี        กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         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. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  



๒ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม          จํานวน       ๗   คน 

๑. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                  ติดราชการ 

๒. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ     ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             ติดราชการ

๓. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                ไปราชการ 

๔. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                          ไปราชการ 

๕. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ              ติดราชการ 

๖. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง            กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ติดราชการ  

๗.  อาจารยกฤษฏา         สรุิยวงศ         กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         ติดราชการ 
                         

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน        ๑๐  คน 
๑. นางภควัน            จันทนเสว ี       ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางนับวรรณ             เอมนุกูลกิจ      ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๓. นายนเรนทร            อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๔. อาจารย ดร.พีรศุษย     บุญมาธรรม     รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

๕. อาจารย ดร.อัตภาพ     มณีเติม          รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๖. นางสาวสีนวล            ไทยานนท       หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๗. นางชุติมา            แฉงฉายา        นักบริหารงานท่ัวไป 

๘. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๙. นายอภิวัฒน              พานทอง         นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐. นางสาวฐิติรัตน         ชะเอม           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
       

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

       ๑.๑   มอบทุนการศึกษา  

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย ผศ.วัชราภรณ ประภาสโนบล  มีความ
ประสงคมอบเงินเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ในการนี้ 
ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง  และจะนําเงินดังกลาวจัดสรรเปนทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงคของผูบริจาคตอไป  
 

             มติท่ีประชุม  รับทราบ   มอบกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการ 
 

              ๑.๒  การของบประมาณโครงการพัฒนาทองถิ่น ป ๒๕๖๓   



๓ 

 

 

                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสํานักงบประมาณ ไดอนุมัติงบประมาณ 

โครงการพัฒนาทองถ่ิน   จํานวน ๑,๒๐๐ ลานบาท ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยแตละแหงไดดําเนินการไปแลว

อยางไรบาง และเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม  ซ่ึงตองมีการรายงานผลใหทราบ  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน ๓๐ ลานบาท  ภายใตโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

                               ๑)  โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP   

                               ๒)  โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในชนบท  

                               ๓)  โครงการสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวิจัย เขาใจสิทธิหนาท่ี 

                                    ของตนเองและผูอ่ืน 

                               ๔)  โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานเขียนและการคิดวิเคราะห 

                                    ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

                            

                              ๕)  โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑   

                                    สําหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

                              ๖)  โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
 

   นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา   ในสวนการดําเนินโครงการตาง ๆ  ขณะนี้มีการเบิกจายไปเพียง ๒,๘๙๔,๗๓๖ บาท  คิดเปนรอยละ 

๙.๕๔  หลายโครงการยังไมไดดําเนินการใด ๆ   ดังนี้ จึงขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณาดําเนินการ 

                                ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา โครงการบาง

โครงการไดดําเนินการไปบางแลว  แตขอมูลยังไมปรากฏในเอกสาร 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการพิจารณากิจกรรมในโครงการตาง ๆ 

แลว พบวามีกิจกรรมเปนจํานวนมาก และเวลาคอนขางกระชั้น ดังนั้น จึงใหมีการควบรวมกิจกรรมท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน โดยกําหนดเปาประสงคท่ีแคบลง 
   

                               มติท่ีประชุม   มอบรองอธิการบดีท่ีเก่ียวของ  กองนโยบายและแผน พิจารณา

โครงการ   หากยังมิไดดําเนินการใหปรับแผนใหม  พรอมสรุปความกาวหนาการดําเนินโครงการในภาพรวม      

แจงสภามหาวิทยาลัย            
  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอง



๔ 

 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๘) 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒   โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง                                           

                       ๓.๑  การรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ 

                                        ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สืบเนื่องตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดยื่นคําขอเพ่ือเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว การโรงแรม  ภัตตาคารและรานอาหาร ไปแลวนั้น 

บัดนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน)  แจงผลประเมินวา มหาวิทยาลัย  ไดรับการอนุมัติใหเปนองคกรท่ีมี 

หนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ในสาขาตาง ๆ ดังนี้ 

         -   สาขาผูประกอบอาหาร   อาชีพผูประกอบอาหารไทย   คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๑-๓     

         -   สาขาการโรงแรม          อาชีพพอครัวขนมปงอบ     คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น ๑-๓                                            

             ท้ังนี้มีผลตั้งแตวันท่ี   ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ถึง  วันท่ี ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

                    ๔.๑  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                             นายนเรทร อมรจุติ รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ไดมีการดําเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติตามข้ันตอนแลว 

ดังนี้   

                            ข้ันตอนท่ี ๑   การระบุ  วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลําดับ             

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  คณะกรรมการฯ ไดนําประเด็นความเสี่ยง ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ท่ียังคงมีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก มารวมพิจารณา โดยสรุปปจัจยเสี่ยงได ๔ ประเด็น ดังนี้ 

                           ๑. ภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

                           ๒. การปฏิบัติงานท่ีไมโปรงใส  



๕ 

 

 

                           ๓. ความไมปลอดภัยในการใชอาคาร สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  

                           ๔. ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

                            ข้ันตอนท่ี ๒  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําป  ๒๕๖๑                   

คณะกรรมการฯ ไดใชกลยุทธการลด/ควบคุมความเสี่ยง ในการจัดการความเสี่ยงท้ัง ๔ ประเด็น   

                             ๑. ภาพลักษณและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้                              

๑) ปฐมนิเทศนักศึกษาและบุคลากรใหม  ๒) ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ และสรางวัฒนธรรมท่ีดี  ท้ังการแตงกาย 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกตองใหกับนักศึกษา  ๓) ใหความเรื่องพระราชบัญญัติเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรแกนักศึกษาและบุคลากร  ๔) กําหนดมาตรการทํางานท่ีสอดคลองกับเกณฑการวัดดานตาง ๆ           

๕) จัดอบรมใหความรู พัฒนาทักษะในการสอบใบประกอบวิชาชีพและใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา 

                             ๒. การปฏิบัติงานท่ีไมโปรงใส  มีการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้  ๑) ผูบริหารกําหนด

นโยบายการบริการหนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) จัดการอบรม

สัมมนาและใหความรูความเขาใจกฎระเบียบ พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางถูกตอง                       

๓) เผยแพรความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากร  ๔) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานใน

ดานตาง ๆ ของบุคลากรท่ีชัดเจน  ๕) มีมาตรการ กฎระเบียบและวิธีการดําเนินการแกนักศึกษาและบุคลากรท่ี

กระทําผิด  ๖) บริหารจัดการเรื่องรองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

                            ๓. ความไมปลอดภัยในการใชอาคาร สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ มีการ

บริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๑) จัดทําแผนการรับมือภาวะฉุกเฉิน  ๒) การจัดทําปายสัญลักษณบอกทางหนีไฟ และ

ชองทางหนีไฟใหมีสภาพพรอมใชงาน การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง การใหความรูและการฝกซอมหนีไฟ การ

รณรงคการเปดปดเครื่องใชไฟฟา การตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา การตรวจสอบสายไฟฟาของอาคารเกา การสราง

สถานท่ีกําจัดขยะทุกชนิดท่ีปลอดภัย  ๔) จัดทํามาตรการปองกันการเกิดอุทกภัย  ๕) กําหนดบทลงโทษหาก                 

ฝาฝนและไมปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนด  ๖) ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการปองกันความไม

ปลอดภัยในการใชอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ 

                           ๔. ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีการบริหาร

ความเสี่ยง  ดังนี้  ๑) กําหนดนโยบาย มาตรการดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    

๒) ใหความรูและสรางความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสวน

บุคคล  ๓) มีแผนบริหารความตอเนื่องของการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             คณะกรรมการบริหารเสนอความคิดเห็น  ดังนี้ 



๖ 

 

 

-  ใหมีการรณรงคประหยัดน้ําประหยัดไฟ 

                            -  ประเด็นรณรงคความปลอดภัยในการจราจร ควรมีปายกําหนดทางเดินรถเพ่ือความ

ปลอดภัยของบุคลากร 

                            -  เพ่ิมประเด็นการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

                             มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   และใหเพ่ิมประเด็นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร 
 

                      ๔.๒  หลักสูตรอบรม “อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในยุค Thailand ๔.๐”  

                                ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโนบายพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนท่ีเขาใหม      

ใหสามารถเปนอาจารยผูสอนท่ีมีศักยภาพสูงในทุกมิติ   และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย                 

ในยุค Thailand ๔.๐  ดวยอุดมการณและทิศทางเดียวกัน  โดยมีกลุมเปาหมายเปนพนักงานมหาวิทยาลัย               

สายวิชาการ ของทุกคณะ ท่ีปฏิบัติการสอนตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จํานวน ๘๑ คน ใชเวลาในการ                    

อบรบ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง (๕ วัน)  ระหวางวันท่ี ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  รายวิชาหลักสูตรอบรม มีดังนี้ 

                               หมวดท่ี ๑   บทบาทแหงตนและองคกร    

                               หมวดท่ี ๒   ความเปนครู   

                               หมวดท่ี ๓   เทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อการสอน 
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                           -  เพ่ิมประเด็นการวิชาการใหคําปรึกษาใน หมวดท่ี ๒ ความเปนครู 

                           -  ควรปรับกิจกรรมวันแรก จากการบรรยายของผูบริหาร เปนกิจกรรมละลายพฤติกรรม  

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีการทําความรูจักกอใหเกิดความคุนเคยกัน  

                           -  ควรเปลี่ยนสถานท่ีศึกษาดูงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโปงลึก  ซ่ึงมี

ระยะทางคอนขางไกล อาจเขาศึกษาดูงานไมทันกําหนดเวลา 

                           -  เพ่ิมการใหความรู เ ก่ียวกับการสรางแรงบันดาลใจ การคิดนอกกรอบ การสราง

นวัตกรรมใหม ๆ  

                           -  เพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน   

                           -  เปลี่ยนชื่อหลักสูตรอบรม เปน “อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในยุค ๔.๐”  

                                -  ใหมีการวิเคราะห สมรรถนะอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย ในยุค ๔.๐ ควรมีสมรรถะ

ดานใดบาง  เพ่ือประโยชนในการออกแบบหลักสูตรการอบรมใหครอบคลุมทุกมิต ิ
 



๗ 

 

 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบการจัดอบรบ “อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในยุค 

๔.๐” โดยใหนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับเพ่ิม                  

ในหลกัสตูรการอบรม 
 

                           ๔.๓  การอนุมัติหลักสูตรสาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) 

                                 ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตและวิชาการ หลักสูตรสาขาครุศาสตร 

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ จึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การอนุมัติ
หลักสูตรสาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๔ ป)  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

                                   ๑)  ใหทุกหลักสูตรสาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป)  เปนหลักสูตรสาขาครุศาสตร 
(หลักสูตร ๔ ป)  โดยตองมุงเนนใหเกิดมาตรฐาน ผลการเรียนรูของบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน  และ
องคประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร   
๔ ป)  พ.ศ.๒๕๖๒   และประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
                             ๒)  การสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย 
มาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ.๒๕๖๒  ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๙ รวมถึง 
ฉบับท่ีมีการแกไขภายหลัง  และเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีมีการประกาศมติท่ีประชุม
ใหทราบหลังประกาศฉบับนี้ประกาศใช   
                                    ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในสาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๔ ป)  
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตน 
 

                มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรสาขา             
ครุศาสตร (หลักสูตร ๔ ป)  โดยใหประสานงานกับนิติกรตรวจสอบตรวจขอกฎหมายในประกาศฉบับนี ้  
 
 

               ๔.๔   ปฏิทินกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

                       อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดวันรายงานตัวนักศึกษาใหม ปการศึกษา 
๒๕๖๒  ไวเรียบรอยแลว  แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวมีกิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในการนี้  
จึงขอเลื่อนการรายงานตัวนักศึกษาใหม  การปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม  ดังนี้ 
                         วันท่ี   ๒๔-๒๕  มิ.ย ๖๒  รายงานตัวนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครอง 
                 วันท่ี   ๒๙  มิ.ย ๖๒                   นักศึกษาคณะพยาบาล รายงานตัวเขาหอพัก 
                 วันท่ี   ๖-๗    ก.ค ๖๒                นักศึกษารายงานตัวเขาหอพัก 
                 วันท่ี   ๑-๑๒  ก.ค ๖๒                นักศึกษาปรับความรูพ้ืนฐาน 
                 วันท่ี   ๒๒-๒๖  ก.ค ๖๒              ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
                 วันท่ี   ๒๕ ก.ค ๖๒                กิจกรรมการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 
                                วันท่ี   ๓๐  ก.ค ๖๒                   เปดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ 
 

                              คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 



๘ 

 

 
 

                           -   การตรวจสุขภาพนักศึกษา ควรดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันรายงานตัวนักศึกษา 
                           -   ควรมีกระบวนการการตรวจสุขภาพจิตของนักศึกษาคร ู
                           -   เห็นควรปรับวันเขาหอพักของนักศึกษาคณะพยาบาล และนักศึกษาสายครู 
        -  ในสวนของกิจกรรมการปลูกตนไม ณ วิทยาเขตโปงสลอดนั้น ควรใชกลาไมท่ีมี                
ขนาดใหญพอสมควร  เนื่องจากกลาไมท่ีใชปลูกนั้นมีขนาดเล็ก ไมสามารถทนตอความรอนและความแหงแลงได 
สงผลใหกลาไมท่ีปลูกไวตายเปนจํานวนมาก  
 

                            มติท่ีประชุม   ปรับปฏิทินกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
 

                              ๔.๕  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑและอัตราเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือ

คณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                       ผศ.วิเชียร เข็มเงิน  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ไดกําหนดใหบุคลากรหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทําประกาศหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนใหกับบุคคลดังกลาว  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
                         ขอ ๑   คณะกรรมการท่ีสามารถเบิกคาตอบแทนได  มีดังนี ้
                              ๑.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจาง 

                              ๑.๒ บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจาท่ีปรึกษา  
                              ๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมการสราง 

                              ๑.๔  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
 

                          ขอ ๓.  อัตราการเบิกจาย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                           -    หากมีการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ท้ัง ๒๐ ชุด

นั้น ตามอัตราการจายท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เกรงวาตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเปนภาระดาน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น จึงควรมีการปรับวงเงินและอัตราการเบิกจาย 
 

             มติท่ีประชุม  ทบทวน และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    



๙ 

 

 

                     ๕.๑   ประกาศ ก.พ.ว.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 

ประเมินผลการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

เพ่ือใหการประเมินผลการสอนของอาจารยท่ีจะขอตําแหนงทางวิชาการ เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ  

มหาวิทยาลัย  จึงมีประกาศ ก.พ.ว.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

สอน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือใชในการปฏิบัติ 

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๔๓-๔๕)   ซ่ึงมีสาระสําคัญ มีดังนี ้

                               ขอ ๗  วิธีประเมินผลการสอน  มีดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการ  ประชุมเพ่ือประเมินผลการสอนของผูขอรับการประเมิน 

                                      (๒) คณะอนุกรรมการ  ประเมินเอกสารท่ีใชประกอบการประเมินผลการสอน 

และประเมินผลการสอนเชิงประจักษ โดยสังเกตการสอนในหองเรียนของผูขอรับการประเมิน ตามแบบ

ประเมินผลการสอนแนบทายประกาศนี้ 

                                      (๓) คณะอนุกรรมการ  ประชุมเพ่ือสรุปผลคุณภาพการสอน  โดยใชแบบสรุปผล

แนบทายประกาศนี้ และรายงานผลตอคณะตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน เพ่ือดําเนินการตามขอ ๖ (๔) 

                               ขอ ๘  เกณฑการประเมินผลการสอน  เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีดังนี้ 

                                       (๑)  กรณีเสนอขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ตองมีผลการประเมิน

คุณภาพการสอน ระดับชํานาญข้ึนไป 

                                       (๒)  กรณีเสนอขอกําหนดตําแหนง รองศาสตราจารย ตองมีผลการประเมิน

คุณภาพการสอน ระดับชํานาญพิเศษข้ึนไป 

                                คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                           -    ทุกคณะควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ใหครบองคประกอบ  

                            -    ขอใหปรับเพ่ิม ขอ ๔ (๓)  เปน  “ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา                   

ทีเก่ียวของ ซ่ึงมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ีผูขอรับการประเมิน  จากหนวยงานภายใน หรือ

ภายนอก จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  - นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  แจง
ตอคณะกรรมการ ก.พ.ว.  พิจารณาตอไป  
                                -   ให มีการแต งตั้ งคณะกรรมการพิจารณายกร าง  องคประกอบของคณะ
กรรมการบรหิารหนวยงานใหชัดเจนเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติเชนเดียวกัน                         



๑๐ 

 

 

                                -   มอบคณบดี แจงประกาศเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน                   

เพ่ืขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๒  ใหกับอาจารยในสังกัดไดรับทราบ 
 

                        ๕.๒   การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 
                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุม                  
ใหทราบวา ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ขอใหมหาวิทยาลัยสงชื่อบุคลากร  เพ่ือกรอกขอมูลในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในระบบออนไลน  ซ่ึง สํานักงาน ป.ป.ช. จะแจงกําหนด 
วันเพ่ือเขาระบบในการกรอกขอมูลภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒   
 

                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                          ๕.๓  ผลการพิจารณาและมติคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานกฎหมาย                  
ระเบียบ/ขอบังคับ  
                                    นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิกการบดี  แจงตอท่ีประชุม                      
ใหทราบวา  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ  ไดมีการประชุม เม่ือวันท่ี 
๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  จึงขอแจงมติท่ีประชุมใหทราบ ดังนี้   
                                   ๑)  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย อัตราคาตอบแทน  และเบี้ย

ประชุมการพิจารณาแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

                                 ๒)  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาใชจายในการไปปฏิบัติราชการ

ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

     ๓)  ปรับปรุงแกไข ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  โดยท่ีประชุมใหพิจารณาเรื่องการตอสัญญาจาง ตองมีใบประกอบวิชาชีพท่ีไมหมดอายุ 

                                  ๔)  เห็นชอบ  ใหมีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข 

การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใหพิจารณาประเด็นการจายเงินชดเชยเพ่ือใหความชวยเหลือ               

แกพนักงานท่ีมหาวิทยาลัยสั่งใหออกจากงาน  โดยไมตองออกประกาศฉบับใหมเพ่ือมารองรับ  

                                      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                          ๕.๔   ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ป 

                                      นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ป  พ.ศ.

๒๕๖๐–๒๕๗๘  ในการประชุมครั้ง ๑๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กองนโยบายและแผน  จึงขอ



๑๑ 

 

 

เผยแพรเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ระยะ ๒๐ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  เพ่ือใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคตอไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)            

                                  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                        ๕.๕  ตนทุนตอหนวยผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ                   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                     นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖    

มาตรา ๒๑ ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะท่ีรับผิดชอบ ตามแนวทางท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดนั้น  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดทําขอมูลดังกลาวเสร็จ

เรียบรอยแลว  จึงขอเผยแพรตนทุนตอหนวยผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                    

ใหทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                     นายอภิวัฒน  พานทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

ถึงรายงานการเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑  ตนทุนการจัดการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ป ๒๕๖๑  มีตนทุนสูงข้ึน รอยละ ๑๐.๖๕  ระดับบัณฑิตศึกษาตนทุนสูงข้ึน รอยละ 

๑๑๐.๑๑   เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเนื่อง  

                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการท่ีหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ออกใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการนัน้ ควรเปลี่ยนรูปแบบและ

วิธีการ  เนื่องจากงบประมาณดังกลาวเปนเงินท่ีจัดเก็บจากคาลงทะเบียนนักศึกษา ดังนั้น การใหบริการวิชาการ 

แกชุมชนจึงควรใชเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  หรือเก็บคาลงทะเบียนผูเขาอบรม 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  และใหทุกหนวยงาน ปรับรูปแบบและวิธีการบริการ

วิชาการและงานวิจัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก และใชความรูจากมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหไดนวัตกรรมใหมลงไปสูชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 

                        ๕.๖  รายงานการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 



๑๒ 

 

 

                                     นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบถึงผลการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ รายจายตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๒๑,๔๖๘,๗๘๘.๕๐ บาท  เบิกจายจริง  ๓๐.๗๙%  ระดับหนวยงาน มีดังนี้ 

 

คณะครุศาสตร             เบิกจายจริง     ๒๖.๑๖      คณะเทคโนโลยีการเกษตร   เบิกจายจริง     ๒๒.๑๗ 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ   เบิกจายจริง     ๒๔.๒๐       คณะมนุษยศาสตร ฯ          เบิกจายจริง     ๒๔.๔๗  

คณะวิทยาการจัดการ     เบิกจายจริง     ๒๒.๓๗       คณะวิทยาศาสตร ฯ           เบิกจายจริง     ๒๘.๐๙ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   เบิกจายจริง   ๓๑.๓๐      คณะพยาบาลศาสตร        เบิกจายจริง     ๓๗.๔๘ 

สํานักงานอธิการบดี           เบิกจายจริง   ๓๙.๙๙      สํานักสงเสริมวิชาการ ฯ     เบิกจายจริง     ๓๒.๔๒  

สถาบันวิจัย ฯ                  เบิกจายจริง   ๓๐.๗๓      สํานักวิทยบริการ ฯ          เบิกจายจริง    ๓๙.๐๖ 

โรงเรียนสาธิต                  เบิกจายจริง   ๒๙.๒๓                        
 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  จากขอมูลดังกลาว เห็นวาทุกหนวยงาน                   

มีการเบิกจาย ไมถึง ๕๐%  และขณะนี้เหลือเวลาประมาณ ๔ เดือน  ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานพิจารณา

ทบทวนโครงการ หากเลยเวลาดําเนินโครงการ ใหยุบหรือควบรวมโครงการ แลวพิจารณาดําเนินโครงการใหม 

                               ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ   รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการเบิก

จายเงินของโครงการท่ีอนุมัติไปแลวนั้น สามารถทยอยเบิกจายได ไมจําเปนตองรอเบิกจายภายในครั้งเดียว 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ   
                      

                      ๕.๗   สรุปผลการดําเนินงานเนื้อหาดิจิทัลบนเว็บไซต ระหวางเดือน ก.พ.-เม.ย ๒๕๖๒ 

                                อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดการขับเคลื่อนเว็บไซตเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics ไดรวมกัน

ขับเคลื่อนเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในรอบติดตาม วันท่ี ๑๓ เมษายน  ๒๕๖๒  พบวาหนวยงาน 

สวนใหญมีผลการดําเนินงานดีข้ึน  สงผลใหคะแนนโดยรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)   ในการนี้  จึงขอสรุปผลการดําเนินงาน  ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – เมษายน ๒๕๖๒                    

จะเห็นไดวาการเขาถึงขอมูลของทุกหนวยงานเพ่ิมข้ึน  และไดมีการตั้งเปาหมาย ไวดังนี้   

                             -    ระดับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

                                  เปาหมายกลางป   ๒๕๖๒  อันดับ  ๙      เปาหมายปลายป     อันดับ   ๑  

                              -   ระดับมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ  (อยูในควอไทรแรก) 

           เปาหมายกลางป   ๒๕๖๒  อันดับ  ๔๙      เปาหมายปลายป    อันดับ  ๓๐ 



๑๓ 

 

 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                       ๕.๘   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

                                   อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบถึง กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ/สํานัก/

สถาบัน  และมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) สรุปไดดังนี้      
 

       ระดับหลักสูตร                ภายในเดือน  กรกฏาคม ๒๕๖๒    
 

       ระดับสํานัก/สถาบัน       วันท่ี  ๑๕-๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒            
 

       ระดับคณะ                   วันท่ี  ๒๐ ส.ค ๖๒      คณะครุศาสตร                  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

                                        วันท่ี  ๒๑ ส.ค ๖๒      คณะวิทยาการจัดการ           คณะวิศวกรรมศาสตรฯ   

                                   วันท่ี  ๒๒ ส.ค  ๖๒     คณะเทคโนโลยีการเกษตร    คณะพยาบาลศาสตร 

                                   วันท่ี  ๒๓ ส.ค  ๖๒     คณะมนุษยศาสตร ฯ           คณะวิทยาศาสตร ฯ  

       ระดับมหาวิทยาลัย          วันท่ี  ๑๙-๒๐  กันยายน  ๒๕๖๒          
 

                                 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 
 

                      ๕.๑๐   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

                                              ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสํานัก

พระราชวัง แจงกําหนดพิธีรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี ป ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๘  

มิถุนายน  ๒๕๖๒ (รอบแรก)  คูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ซ่ึงจะมีพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ในวันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในพิธีดังกลาว



๑๔ 

 

 

เรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ในการนี้ หากคณะกรรมการชุดใด ตองการเพ่ิมเติม

รายชื่อของคณะกรรมการในแตละชุด  ขอใหประสานงานไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

                                   มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                        ๕.๑๑  รายงานผลการสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิชาชีพพยาบาล ในป

การศึกษา ๒๕๖๐ และ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

                                               ผศ.ดร.สุขศิริ  ประสมสุข  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร รุนท่ี ๒ ไดสอบข้ึนทะเบียน                           

เปนผูประกอบการวิชาชีพพยาบาล  จํานวน ๖๑ คน  ดังนี้ 
 

     สอบผาน  ๘ รายวิชา  ๓๓ คนคิดเปน   ๕๔.๑๐ %   สอบผาน  ๗ รายวิชา   ๒๐ คน   คิดเปน   ๓๒.๒๗ % 
     สอบผาน  ๖ รายวิชา     ๒ คนคิดเปน    ๓.๒๘ %   สอบผาน  ๕ รายวิชา     ๒ คน   คิดเปน     ๓.๒๘ % 
     สอบผาน  ๔ รายวิชา     ๓ คนคิดเปน    ๔.๙๒ %   สอบผาน  ๑ รายวิชา     ๑ คน   คิดเปน     ๑.๖๔ % 
 
                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 
 

                        ๕.๑๒  การจัดอภิปราย “เมืองเพชร เมืองชาง แหงสยาม” 

                                 ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ดวยคณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับสาขาวิชาภาษาไทย สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กําหนดจัดอภิปราย เรื่อง เมืองเพชร เมืองชาง แหงสยานฯ ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น. 

เปนตนไป  ณ  หองประชุมวิทยาภิรมย ๑  ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมเปนเกียรติในงานดังกลาว 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๑๓    การติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร 
                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสถาบันวิจัยฯ  มีนโยบายท่ีจะติดตามการจัดทํางานวิจัยของ
บุคลากร  ซ่ึงจะมีหนังสือสงไปยังคณะตาง ๆ  เพ่ือแจงใหกับบุคลากรท่ีคางงานวิจัยทราบเพ่ือเปนการติดตาม         
ทวงถาม  โดยจะมีการเซ็นรับเซ็นสงในบันทึกขอความดังกลาวดวย 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๑๔   ขออนุเคราะหอาจารยชวยสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิต    
                                   อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม  
ใหทราบวา  ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับนักเรียนใหม ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๑ มีจํานวน 



๑๕ 

 

 

๖๐ คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๔  มีจํานวน ๓๐ คน   ดังนั้นจึงตองมีการเพ่ิมอาจารยผูสอน ในการนี้                
ขอความอนุเคราะหอาจารยตามคณะ ชวยมาทําการสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตดวย โดยจะมีหนังสือแจง
รายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ  ไปยังคณะใหทราบตอไป 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                          ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๔/2562  เม่ือ                       
วันจันทร  ท่ี  ๒๒   เมษายน  2562  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาดานการพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยสีเขียว   
     -  รับทราบ  ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบ Exit  Exam System (EES)   
                                    -  รับทราบ  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาแผนปฏิบัติราชการ ประจําป                   
งบประมาณ ๒๕๖๒  ไตรมาส ท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 
                                    -  อนุมัติ (ราง) เกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
                                    -  อนุมัติ (ราง) แผนการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา  ๒๕๖๓  จํานวน  ๓,๒๗๕  คน 
 
                                    -  อนุมัติ (ราง) แผนการรับนักศึกษาใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)  ปการศึกษา ๒๕๖๒  ภาคนอกเวลา  จํานวน ๒๕ คน  
                                -  แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไดแก นางสาวเมษิยา แยมเจริญกิจ ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
                                    -  ใหความเห็นชอบ ทะเบียนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน ๖๓ ตําแหนง   
                                    - ใหความเห็นชอบ (ราง) โครงการตนกลาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร                             
ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   
                                    -  ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
                                    -  ใหความเห็นชอบ การเตรียมปดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนา และปดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
                                    -  อนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย ในศตรวรรษท่ี ๒๑ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูมิภาคตะวันตก 
     -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๔๙ ราย  
ระดับมหาบัณฑิต  จํานวน  ๓  ราย  ระดับดุษฏีบัณฑิต  จํานวน ๑  ราย 
     -  รับทราบ   รายงานการเงินประจําเดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  



๑๖ 

 

 

                                    -  รับทราบ   การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
การทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
                                    - รับทราบ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ.๒๕๖๒   
                                    - รับทราบ  สรุปผลการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ป ๒๕๖๒ 
                     -  รับทราบ  รายงานผลการดาํเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร รอบป ๒๕๖๑ 

                                         -  รับทราบ  รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA  ประจําป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                    -  รับทราบ  ผลการจัดอันดับการปรากฏเนื้อหาบนเว็ปไซตของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยเว็บโอเมตริกซ ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

                                    -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการแตงตั้งบุคคลเพ่ือเขาสูตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๕  น.   

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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