
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่ ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                          ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน        ๒๑        คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                   กรรมการ   

๔. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ                                      

๖. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล             คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช           คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                               กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน           เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ 

๑๕. อาจารยเผา            อนนัตจิ๋ว          (แทน)  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                         กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                         กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                    กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน      วงศศุภชาติ         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๐. อาจารยภาคย         พราหมณแกว      กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๑. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  

 

ผูไมมาประชุม          จํานวน         ๙   คน 



๒ 

 

 

๑. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน          รองอธิการบดี                 ไปราชการ  

๒. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน          รองอธิการบดี       ไปราชการ 

๓. ผศ.พจนารถ              บวัเขียว          รองอธิการบดี                                                   ลาปวย 

๔. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ     ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                              ไปราชการ 

๕. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 ติดราชการ 

๖. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                         ไปราชการ 

๗. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ              ไปราชการ 

๘. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง            กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ไปราชการ  

๙.  อาจารยกฤษฏา         สรุิยวงศ          กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        ติดราชการ 
                         

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน        ๖    คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย     บุญมาธรรม     รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

๒. นางสาวสีนวล            ไทยานนท       หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา            แฉงฉายา        นักบริหารงานท่ัวไป 

๔. นายธีรวัฒน              เสนะโห          นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๕. อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ   เพ็ญวันสุข   สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๖. อาจารย ดร.มลทิชา     แจมจันทร        สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

      
  

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

            ๑.๑  โครงสรางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยขณะนี้พระราชบัญญัติกระทรวงการ

อุดมศึกษา ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีผลใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  แตเนื่องจากโครงสรางภายในหนวยงาน

ยังไมเสร็จเรียบรอย  ดังนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังคงตองทําหนาท่ีเดิมไปพลางกอน จะกวา

ประกาศการแบงโครงสรางจะเสร็จเรียบรอย  ในสวนของมหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัวเก่ียวกับการจัดหารายได               

ในการบริหารจัดการตัวเองเพ่ือใหองคกรสามารถอยูรอด  การจัดทําแผนพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต  มีการวางแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการเพ่ือเตรียมการสําหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับหรือออกนอกระบบ  ดังนั้น  จึงตองมีการปรับโครงสรางอาจารย  ในการนี้ขอใหคณบดี

สรางความเขาใจใหกับอาจารยในการตอสัญญาจาง 



๓ 

 

 
    

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓-๑๖) 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒   โดยไมมีการแกไข  
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง                                           

                       ๓.๑  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารคณะ วิทยาลัย หรือ

หนวยงาน ท่ีเรียกชื่ออยางอื่น ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                     

ใหทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน 

๒๕๖๒  ใหมีการพิจารณายกราง องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหนวยงานใหชัดเจน  เพ่ือใชเปนแนว

ปฏิบัติเชนเดียวกัน บัดนี้ มหาวิทยาลัย  ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารคณะ  

วิทยาลัย  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๖๒  ซ่ึงไดผานการพิจารณาจาก 

ท่ีประชุมรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี และท่ีปรึกษาอธิการบดี  (รายละเอียดตามเอกสาร  

หนา ๑๘ – ๒๐)   สรุปสาระ ดังนี้ 

                               ขอ ๔  ใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงาน              

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ประกอบดวย 

                                   ๑)  คณบดี            เปนประธาน 

                                   ๒)  รองคณบดี        เปนกรรมการ 

                                   ๓)  ประธานสาขาวิชาทุกสาขา  เปนกรรมการ 

                                   ๔)  ผูแทนคณาจารยในสาขาวิชาในสังกัดคณะ  ซ่ึงเลือกกันเองสาขาวิชาละหนึ่งคน  

                                        เปนกรรมการ 

                                   ๕)  หัวหนาสํานักงานคณบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

                                    อาจแตงตั้งหัวหนางานบริหารและธุรการ เปนผูชวยเลขานุการก็ได 



๔ 

 

 

                                    สําหรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร ใหเพ่ิมหัวหนาสาขาหลัก ไดแก 

สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  การพยาบาลเด็กและวัยรุน  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  การ

พยาบาลชุมชน และการพยาบาลมารดา  ทารกและการผดุงครรภ จํานวน ๕ คน เปนกรรมการ 

                               ขอ ๖   ใหคณะกรรมการกําหนดการประชุมหลังจากท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  หรือตามท่ีคณบดี 
 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

- ควรเพ่ิมผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

                            -   วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี 
 

                               มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารคณะ 

วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๖๒  และใหนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 
 

                              ๓.๒  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑและอัตราเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือ

คณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                       นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม             
ใหทราบวา  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒                
ใหทบทวน และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือ
คณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒  บัดนี้  ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขรายละเอียด  ดังนี้ 
 

                                ขอ ๓    อัตราการจายคาตอบแทน  
 

                วงเงินในการจัดหาพัสดุ                            อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการตอครั้ง 
            ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท       ประธาน    ๕๐๐  บาท       กรรมการ   ๓๐๐  บาท 
          ๕๐,๐๐๐,๐๐๑  - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท          ประธาน    ๗๐๐  บาท        กรรมการ   ๕๐๐  บาท 
          ตั้งแต  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑  บาท    ข้ึนไป             ประธาน   ๑,๐๐๐  บาท      กรรมการ   ๗๐๐  บาท 
 

                        มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑและอัตราเบิกจายคาตอบแทน

บุคคล หรือคณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      
 

                         ๔.๑  การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุม                      

ใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผน  ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ท่ียังไมมีการดําเนินการเบิกจาย  และโครงการ/กิจกรรม

ท่ีไมสามารถดําเนินการไดทันในไตรมาสท่ีกําหนด  และงบประมาณเงินเหลือจายจากโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการหลักแลว  ซ่ึงจะมีการนํามาปรับใชในโครงการท่ีมีความจําเปนและเรงดวนตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย  (รายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปไดดังนี้   
 

                                -  ยกเลิกโครงการ           จํานวน   ๒๓  โครงการ        เปนเงิน   ๘๘๗,๕๐๐  บาท  

                                -  ควบรวม/ปรับโครงการ  จํานวน     ๖   โครงการ       เปนเงิน   ๘๑๕,๕๕๐  บาท 

                                -  โครงการใหม               จํานวน    ๒   โครงการ      เปนเงิน   ๙๗๖,๑๐๐  บาท 

                                                                       รวมเปนเงินท้ังส้ิน                ๒,๖๗๙,๑๕๐  บาท 
 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  หากหนวยงานใดจัดกิจกรรมไมแลวเสร็จ             

กอนวันท่ี ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหดําเนินการ โดยจะนํางบประมาณในโครงการท่ียัง

ไมไดจัดกิจกรรมไปควบรวมในงบประมาณของมหาวิทยาลัย  และมอบหมายสถาบันวิจัยฯ  จัดนิทรรศการเพ่ือ 

แสดงผลิตภัณฑ ผลงานการดําเนินงานโครงการศาสตรพระราชา (โครงการ ๕+๑)   โดยใหจัดงานในชวงปลาย

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  พรอมท้ังเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ   เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยใชงบประมาณ

โครงการศาสตรพระราชาท่ีเหลืออยูในการจัดงาน  พรอมท้ังใหมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑในโครงการ                   

ใหเกิดความสวยงามและมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

                              มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒   มอบสถาบันวิจัยฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  โดยเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้    

 

                    ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับ-จาย เงินกองทุนพัฒนา

นักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา เพ่ือใหหลักเกณฑการจายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษามีความชัดเจน และมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  จึงได                       

มีการปรับประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการรับ-จาย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๓ - ๒๖)  โดยสรุปสาระสําคัญ   ดังนี้ 
 



๖ 

 

 

                              ขอ ๓  ใหยกเลิก  ขอ ๒.๒  และ ๓.๑  แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการรับ-จาย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และใหใช

ขอความดังตอไปนี้แทน    

                              ขอ ๒.๒  เปนเงินรางวัลใหกับนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ 

และนานาชาติ  แบงออกเปน ๒ ประเภท   คือ 

                               ๑)  ประเภทบุคคล           

                               ๒)  ประเภททีม 
 

                               ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี 
 

                            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับ-จาย 

เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                    ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการจายเงินคาตอบแทนการเปนวิทยากร

อบรมหลักสูตรการชวยเหลือคนตกนํ้า 

                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดจัดใหมีหลักสูตรอบรมการชวยเหลือคนตกน้ํา  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหการอบรมกับ

นักศึกษา บุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะนักเรียน เพ่ือใหการเบิกจายคาตอบแทน ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

และถูกตอง  จึงไดจัดทําประกาศ เรื่อง อัตราการจายเงินคาตอบแทนการเปนวิทยากรอบรมหลักสูตรการ

ชวยเหลือคนตกน้ํา   (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๘)  โดยสรุปสาระสําคัญ   ดังนี้ 
 

                              ขอ ๒   การอบรมแตละครั้งใหมีวิทยากรได ไมเกิน ๔  คน  และใหเบิกคาตอบแทน

วิทยากรได ไมเกิน  คนละ ๗ ชั่วโมงตอวัน  สามารถเชิญบุคคลภายนอกมารวมเปนวิทยากรได 

                              ขอ ๕   คาใชจายในการอบรม 

                                    ๑) คาบํารุงสระวายน้ํา                                       ไมเกิน    ๕,๐๐๐ บาท 

                                    ๒) คาตอบแทนวิทยากร                    ชั่วโมงละ      ไมเกิน       ๔๐๐ บาท                                    

                                    ๓) คาหองพรอมอุปกรณสําหรับบรรยายภาคทฤษฎี     ไมเกิน    ๕,๐๐๐ บาท 

                                    ๔) คาชุดวายน้ํา และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  หากจําเปนตองใชผูเขารับการอบรม 

                                        ตองจายคาเชาตามราคาปกติ 
 

                          มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการจายเงินคาตอบแทนการ

เปนวิทยากรอบรมหลักสูตรการชวยเหลือคนตกน้ํา  โดยใหนําระเบียนการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร                  

ท่ีมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติอยู  มาเบิกจายในการอบรมหลักสูตรการชวยเหลือคนตกน้ํา 
 

 



๗ 

 

 

                   ๔.๔  การจัดทําหอเกียรติภูมิปญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                          อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสํานักวิทยบริการฯ ไดมีโครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดเดิม สูง ๒  ชั้น 

ใหเปนศูนยเรียนรูภูมิปญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม ๒,๔๕๐ ตารางเมตร 

โดยไดมีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท้ังหมดเสร็จเรีบรอยแลวนั้น   และยังมีพ้ืนท่ีท่ีตองดําเนินการจัดทําสื่อ

และเทคโนโลยีการจัดแสดง ในรูปแบบนิทรรศการก่ึงพิพิธภัณฑ  ซ่ึงตองมีการปรับปรุงตกแตงพ้ืนท่ีในแตละจุด

เพ่ิมเติมใหเกิดความเหมาะสมสวยงาม   โดยแบงพ้ืนท่ีเปน  ๒   สวน ดังนี้ 

                     ๑ .  หอ เกี ย รติ ภู มิ ปญญามหา วิทยา ลัยราชภั ฏ เพชร บุ รี  (PBRU Hall of Fame)                                

มีวัตถุประสงคเพ่ือดํารงคเรื่องราว ถายทอดและเผยแพร เกียรติประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีดานตาง ๆ ใหประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และคนรุนหลังไดศึกษา เกิดการเรียนรูและ

ตระหนักในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวย ๑๔  โซน   ใชงบประมาณ ๑๕ ลานบาท 

                       ๑) Introduction & Information             ๒) Wellcom Wall  

                       ๓) ทางเขาHall of Fame                       ๔) เกียรติประวัติครุยวิทยฐานะ 

                       ๕) มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีกาวไกล     ๖) MOU ตาง ๆ  

                       ๗) ถวยรางวัล ราชภัฏเพชรบุรี                  ๘) เกียรติประวัติชาวราชภัฏเพชรบุร ี

                       ๙) เกียรติประวัติครุภัณฑทรงคุณคา          ๑๐) เกียรติประวัติเกียรติภูมิจํารัสหลา                         

                      ๑๑) ครูผูสราง                                    ๑๒)  ลวดลายปูนปน 

                      ๑๓) ผลิตภณัฑท่ีระลึก                           ๑๔) หองควบคุม 
 

                        ๒. ปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรียนรูตามอัธยาศัย (Think Cafe @Library) ใหสอดคลองกับ 

PBRU Hall of Fame โดยออกแบบและปรับปรุงเพ่ิมเติมดานโครงสราง จัดทําเทคนิคและ Content และจัดหา/

พัฒนา Software และ Hardware ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ี ๔ สวน  ใชงบประมาณ  ๕  ลานบาท   ดังนี้ 

                        ๑)  ระบบปายดจิิตอลภายใน/ภายนอก      ๒)  พ้ืนท่ีจําหนายผลิตภัณฑท่ีระลึก  

                        ๓)  พ้ืนท่ีจําหนายกาแฟ (Think Cafe)       ๔)  พ้ืนท่ีรับรอง 
 

          นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ขอความเห็นชอบความ

เหมาะสมของงบประมาณในการการจัดทําหอเกียรติภูมิปญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยใชงบประมาณ

ในการดําเนินการ ๒๐ ลานบาท  แบงเปน ๒ ระยะ   คือ  ระยะแรก ๑๕ ลานบาท  ระยะท่ีสอง  ๕   ลานบาท 
  

 

                            จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น 

 

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 



๘ 

 

 

                       -    ในการรับประกันวัสดุอุปกรณหอเกียรติภูมิฯ นั้น ควรมีระยะเวลาประกันนานกวา                         

ท่ีนําเสนอมา 

                       -    ควรเพ่ิมฟงกชั่น ระบบมัลติมีเดียของขอมูลประวัติในหอเกียรติภูมิปญญามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ผานระบบในโทรศัพทมือถือ  เพ่ือใหนักศึกษาหรือประชาชนผูสนใจ  สามารถศึกษาหาความรู

โดยเขาดูขอมูลผานระบบมือถือได 

                          มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ และใหเสนอรูปแบบ การจัดทําหอเกียรติภูมิปญญามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                     ๕.๑   การแกไขปญหาความยากจน 

                                ผศ.ดร.วิภวาณี   เผือกบัวขาว  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงรายงาน 

การดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหทราบดังนี้ 

 

                          -  โครงการแกไขปญหาความยากจน  ณ หมูบานทุงพุฒิ   ต.อางทอง อ.ทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ   มหาวิทยาลัยไดเขาไปใหความรูเรื่องการแปรรูปมะพราว  เปนผลิตน้ํามันมะพราว               

สกัดเย็น การแปรรูปมะพราวเปนลิปสติกจากน้ํามันมะพราวสกัดเย็น  สบูน้ํามันมะพราวสกัดเย็น  น้ํามันนวดแก

ปวดเหม่ือยจากน้ํามันมะพราว  น้ํามันมะพราวสกัดเย็นและน้ํามันมะพราวสกัดรอนเพ่ือใชสําหรับบริโภค  ซ่ึงเปน

การสรางรายไดใหกับชุมชนในวิกฤตท่ีราคามะพราวตกต่ํา จากการลงพ้ืนท่ีพบวาประชาชนในพ้ืนท่ีขาดองค

ความรูและชองทางการจัดจําหนาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดเขามาใหความรูเพ่ือเปนการสราง

ผลิตภัณฑใหม อันกอใหเกิดรายไดแกชุมชน สรางคุณภาพท่ีดีใหกับประชาชน 
 

                                                 -  โครงการชุมชนตนแบบรูรัก สามัคคี “นาอยู นากิน นาเท่ียว”  ณ  หมูบานรวมไทย                       

ต.หาดขาม  อ.กุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ    ผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรม รูรัก สามัคคี  ประชาชนไดรับ

ความรูเก่ียวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย การรูจักสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  กิจกรรม นาอยู  เปน

กิจกรรมเก่ียวกับการกําจัดขยะเปยกและวัสดุท่ีเหลือจากการทําการเกษตร นํามาหมักทําปุยในภาชนะ เพ่ือลด

การใชปุยเคมีตนทุนการทําเกษตร  กิจกรรม “นากิน” เปนการสรางรายไดจากการผลิตไมกระถาง ผัก/ตนออน

อายุสั้น โดยการนําปุยหมักชีวภาพ ท่ีผลิตข้ึนเองมาใชในการปลูกผัก เพ่ือจําหนายใหกับนักทองเท่ียวท่ีเขามา

เยี่ยมชมชุนชนเปนการเพ่ิมรายได  กิจกรรม “นาเท่ียว” มีการจัดระเบียบหมูบานโดยแบงเปนโซน ครัวเรือน

ตนแบบ  จัดใหมีการประกวดเพ่ือสงเสริมใหเปนตนแบบดานทองเท่ียว OTOP  นวัตวิถี   
                         

 



๙ 

 

 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                     ๕.๒   ผลการสํารวจการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๑   

                               อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไดขอความรวมมือหนวยงานตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ เพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ในการนี้   ไดมีการรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอรายงาน               

ใหทราบ   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๓๒ - ๓๙)   สรุปไดดังนี้   
 

                                 หลักสูตรท้ังหมด                               จํานวน      ๕๒     หลักสูตร 

-   ตรวจประเมินฯ  ๑๓  ตัวบงชี้                  จํานวน      ๔๔     หลักสูตร 

-   ตรวจประเมินฯ  ๑๒  ตัวบงชี้                  จํานวน        ๔     หลักสูตร 

-   ตรวจประเมินฯ  ๑๑  ตัวบงชี้                  จํานวน        ๔     หลักสูตร 

                                  มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                       ๕.๓ ผลการสํารวจวันท่ีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๑   

                          อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ี งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดทําการ

สํารวจ วันท่ีตรวจประเมินและรายชื่อผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการ             

๒๕๖๑  ในการนี้  จึงขอรายงานผลการกําหนดและคัดเลือกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใหทราบดังนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา      -       ) 
 

        วันท่ี  ๒๗  มิ.ย ๖๒        สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

        วันท่ี   ๑  ก.ค  ๖๒         สาขาวิชาเคมี   

        วันท่ี   ๔  ก.ค  ๖๒         สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร   

                                        สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

       วันท่ี  ๕  ก.ค  ๖๒          สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ (สองภาษา 

                                       สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต         

                                       สาขาวิชาสัตวศาสตร 

        วันท่ี    ๘  ก.ค  ๖๒         สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วทบ.) 

        วันท่ี    ๙  ก.ค  ๖๒           สาขาวิชาเกษตรศาสตร (คบ.)     สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 



๑๐ 

 

 

                                         สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

        วันท่ี   ๑๐  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาการแพทยแผนไทย      สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ.) 

                                         สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

        วันท่ี   ๑๑  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ        สาขาวิชาภาษาจีน 

                                         สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 

                                         สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (คบ.) 

        วันท่ี   ๑๒  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาศิลปศึกษา   สาขาวิชานิติศาสตร  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

                                         สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

        วันท่ี   ๑๓  ก.ค  ๖๒        สาขายุทธศาสตรการพัฒนา  (ป.โท)   สาขายุทธศาสตรการพัฒนา (ป.เอก) 

        วันท่ี   ๑๔  ก.ค  ๖๒        สาขารัฐประศาสนศาสตร (ป.โท) 

        วันท่ี   ๑๕  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาพยาบาลศาสตร    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

                                         สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

        วันท่ี   ๑๘  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

        วันท่ี   ๑๙  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชานาฎดุริยางคศาสตร    สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชา 

                                         การศึกษาปฐมวัย 

        วันท่ี   ๒๔  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 

                                         สาขาวิชานิเทศศาสตร   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

        วันท่ี   ๒๕  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ป.โท) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คบ.) 

                                         สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.โท) 

        วันท่ี   ๒๖  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต    สาขาวิชาคอมพิวเตอร (คบ.) 

                                         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบ 

                                         ควบคุมอัจฉริยะ  สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน  สาขาวิชาพลศึกษา 

        วันท่ี   ๒๗  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) 

        วันท่ี   ๒๘  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

        วันท่ี   ๓๐  ก.ค  ๖๒        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 
 

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                    ๕.๔   โครงการจัดต้ัง Smart Royal Coast tourism Unit กับการบูรณาการ
ทองเท่ียวครบวงจรพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
                                  อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ   เพ็ญวันสุข  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบเก่ียวกับ โครงการจัดตั้ง Smart Royal Coast tourism Unit กับการบูรณาการ

ทองเท่ียวครบวงจรพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยขอมูลและแหลงเรียนรูดานการ



๑๑ 

 

 

ทองเท่ียวชายฝงทะเลตะวันตก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพรและระนอง ใหกับนักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ผลท่ีคาดวาจะไดรับประชาชนสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ยกระดับ

คุณภาพการนําเท่ียวสําหรับผูประกอบการทองเท่ียว  โดยใชงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน ของจังหวัด

เพชรบุรี เปนเงินจํานวน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท  กิจกรรมประกอบดวย  การลงพ้ืนท่ี สํารวจ เก็บและรวบรวมขอมูล

ทรัพยากรการทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว กลุมจังหวัด Royal Coast  จัดตั้งศูนยเรียนรูฯ โดยจัด

นิทรรศการและตกแตงในศูนยเรียนรู จัดทําหนังสือ วารสาร และบทความ จํานวน ๒๐๐ เลม การประชาสัมพันธ

และจัดทําสื่อ  ซ่ึงศูนยการเรียนรูมีสถานท่ีตั้งอยูท่ีอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 

                                       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                              -  ควรนําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ลงในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย                                        

เพ่ือประโยชนในการเลื่อนลําดับ webometrics 

                              -  ควรขอขอมูลการดําเนินงานกิจกรรมดานการทองเท่ียวจากคณะตาง ๆ เพ่ือรวบรวม 

ขอมูลลงในฐานระบบเดียวกัน 

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                    ๕.๕  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือรองรับตลาดทองเท่ียวเฉพาะกลุม

จังหวัดเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ 

                                          อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ  เพ็ญวันสุข  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือรองรับ

ตลาดทองเท่ียวเฉพาะกลุมจังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ เพ่ือใหเยาวชนมีทักษะการนําเท่ียวตามเสนทาง

โครงการพระราชดําริผานภาษาไทย-อังกฤษ  สรางบุคลากรใหมีความรูดานวิชาการอันเปนประโยชนแก

นักทองเท่ียว กลุมจารึกแสวงบุญในอําเภอเมืองเพชรบุรี  สรางทักษะการปฏิบัติการนําเท่ียวเสนทางเพชรสมุทรคีรี 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๖๒   งบประมาณจากแผนบูรณาการสราง

รายไดจากการทองเท่ียวและบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  จํานวน ๗๓๑,๒๐๐  บาท  กิจกรรม

ประกอบดวย  การอบรมเยาวชนมัคคุเทศกทองถ่ิน  การสรางเสนทางทองเท่ียวเพ่ือการจารึกแสวงบุญดวย

จักรยานเพ่ือการบรรยายเสนทางทองเท่ียวชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ การดําเนินการไดเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลวและบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไว  

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                      ๕.๖    รายงานความกาวหนาการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๒ 

 

 

              ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒  ตั้งแตวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  เปนตนมา  ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทํารายงานผล  จํานวน

การรับศึกษาท่ีผานการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในแตละรอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  รวม

จํานวนผูชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว จํานวน  ๑,๔๐๔  คน  ขอมูล ณ วันท่ี ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจํานวนสาขา

ท่ีนักศึกษามาสมัครมีจํานวนไมเปนไปตามเกณฑ  จํานวน  ๒๔  หลักสูตร  ดังนี้ 

                                 คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน ๔ หลักสูตร  ไดแก การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  

การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  แขนงการจัดการธุรกิจคาปลีก  การจัดการ

สถานพยาบาล) 

             คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน ๑ หลักสูตร  ไดแก  เกษตรศาสตร  

                                 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๓ หลักสูตร  ไดแก  วิทยาการคอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอรประยุกต (วิศวกรรมเครือขายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร)  นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุม

อัจฉริยะ  

                                 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  เคมี  

                                  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน ๗ หลักสูตร  ไดแก  ดนตรีศึกษา (ดนตรี

สากล  แขนงดนตรีไทย)  ศึลปศึกษา  นาฎศิลศึกษา  ศิลปะและการออกแบบ  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร  การพัฒนาชุมชน  

               คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน ๕ หลักสูตร  ไดแก  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาปตยกรรมภายใน  วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  นวัตกรรม

อุตสาหกรรม (นวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร  นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและซอฟตแวร)  

                                 คณะพยาบาลศาสตร  จํานวน  ๒  หลักสูตร  ไดแก  การแพทยแผนไทย  สุขภาพและ

ความงาม    

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  อนุญาตใหขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ถึงวันท่ี ๒๐  

มิถุนายน   ๒๕๖๒   
 

                      ๕.๗    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูสอนยุค Thailand ๔.๐ ดวยกลยุทธ

การสอนแบบ active learning และการจัดทํารายวิชาออนไลน หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป วชิาครู 

และวิชาเอก   

                                            ผศ.ดรพรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง กําหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การการพัฒนาผูสอนยุค Thailand                    



๑๓ 

 

 

๔.๐ ดวยกลยุทธการสอนแบบ active learning และการจัดทํารายวิชาออนไลน หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาครู 

และวิชาเอก  ระหวางวันท่ี ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล 

โดยกลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ  ประเภทสัญญาตอเนื่องและประเภทลูกจางชั่วคราว      

ท่ีปฏิบัติการสอน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๒  จํานวน ๘๐  คน  พนักงานสายวิชาการท่ีจัดทํารายวิชา

ออนไลน หมวดศึกษาท่ัวไปวิชาชีพครูและวิชาเอก จํานวน ๗๐ คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                     ๕.๘     การเขารวมจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีนโยบายเขารวมโครงการจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียว กับ UI Green 

Metric  ดังนั้น จึงจําเปนตองกรอกขอมูลในแบบสอบถาม เพ่ือสงใหกับสํานักงานเลขาธิการ ยูไอกรีนเมตริก  

ขอมูลประกอบดวย ดานสถานท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน ดานพลังงาน ของเสีย น้ํา  การขนสง  ดานการศึกษาและ

วิจัย  ซ่ืงตองจัดสงภายในเดือนตุลาคม   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                   มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหทุกหนวยงานใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม

ดังกลาว 

 

                      ๕.๙    สงมอบอาคารศูนยประชาสัมพันธ ศูนยผลิตสินคามหาวิทยาลัย และ

สํานักงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ดวยขณะนี้ ผูรับจางกอสรางอาคารศูนยประชาสัมพันธ ศูนยผลิตสินคามหาวิทยาลัย  และสํานักงานสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาจะทําการสงมอบงานกอสรางอาคาร ภายใน ๕ วันตอจากนี้  ดังนั้น                        

จึงขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมการยายเขาอาคารดังกลาว 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมยายเขาอาคาร

ดังกลาวใหเสร็จสิ้น ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  สวนการจําหนายสินคาในศูนยผลิตสินคาของมหาวิทยาลัยนั้น  

ขอมอบหมายให อาจารยฐายิกา  กสิวิทยอํานวย   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  เปนผูบริหารจัดการผลิตภัณฑ 

                              มติ ท่ีประชุม   รับทราบ  หนวยงานท่ีเ ก่ียวของยายเขาอาคารอาคาร ศูนย

ประชาสัมพันธ ศูนยผลิตสินคามหาวิทยาลัย  และสํานักงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ใหเสร็จสิ้น  ภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒     
 

                     ๕.๑๐  การลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน                              



๑๔ 

 

 

                              นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ไดรับการประสานเปนการภายในวา  สํานักงบประมาณ จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการสุมตรวจการใชงบประมาณ

โครงการศาสตรพระราชาสูการพัฒนายั่งยืน  ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมพรอมเรื่องหลักฐานการเบิกจายตาง ๆ  

ใหถูกตองครบถวน 

 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบสถาบันวิจัยฯ  ประสานงานหนวยงานท่ีดําเนิน

โครงการดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

 
                          ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๕/2562  เม่ือ                       
วันจันทร  ท่ี ๑๓  พฤษภาคม  2562  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

                                -  อนุมัติ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
                                -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๔๔๘  คน 
                                -  แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไดแก อาจารยอภิชาต  เลนะนันท  ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ท้ังนี้  ไมกอนวันท่ี ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   
               -  แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริตา  บัวเขียว  
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ท้ังนี้  ไมกอนวันท่ี  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   
                                -  ใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๗)    
                                -   เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ทดแทนตําแหนงท่ีวาง 
                                 -  อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวย คาใชจายในการไปปฏิบัติ
ราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                -   อนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย อัตราคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย  พ.ศ.๒๕๖๒  
                                -   อนุมัติ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย การบริหารงานบุคคล 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                -   รายงานการเงินประจําเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ  
๑๓๓,๙๙๙,๖๗๓.๕๕  บาท   
                                -   รับทราบ  รายงานสถานะหลักสูตรของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
เพชรบุรีจากระบบ CHECO 

                                     -   รับทราบ  รายงานผลการสํารวจการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  



๑๕ 

 

 
 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๑๐  น.   

 

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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