
๑ 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่ ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                     ณ  โรงแรมทรีธารา ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

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

ผูมาประชุม             จํานวน         ๒๔   คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน          รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ      ท่ีปรึกษาอธิการบดี                           กรรมการ  

๗. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                                                 กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๑๐.อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน        ผูชวยอธิการบดี                                                 กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๔. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                              กรรมการ 

๑๗. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.สุขศิริ           ประสมสุข        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                                  กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย     ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                    กรรมการ  

๒๐. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                         กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจติรปญญารักษ   (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                          กรรมการ 

๒๒. อาจารยอภิรัตน       วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๓. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๔. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  



๒ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม          จํานวน    ๖    คน 

๑. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน             รองอธิการบดี       ติดราชการ 

๒. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล            ผูชวยอธิการบดี                 ติดราชการ 

๓. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร            ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                ไปราชการ 

๔. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง              กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       ไปราชการ  

๕. อาจารยกฤษฏา         สุรยิวงศ             กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       ติดราชการ 

๖.  อาจารยภาคย          พราหมณแกว       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       ติดราชการ               
  

                         

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน        ๖   คน 
๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี             ผูอํานวยการกองกลาง  

๒. นายนเรนทร              อมรจุติ                รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    

๓. นางสาวสีนวล            ไทยานนท             หวัหนางานบริหารท่ัวไป 

๔. นางชุติมา            แฉงฉายา              นักบริหารงานท่ัวไป 

๕. อาจารยทัศนพรรณ     ไพศาลนันทน          รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ         

๖. อาจารย ดร.กรกมล     ธนะโรจนรุงเรือง      ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ             
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๙.๓๐ น.     

      
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

  

       ๑.๑   การแถลงขาว สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  ขอให อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  

แจงรายละเอียดกําหนดการวันแถลงขาว ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง

กําหนดการวันแถลงขาวผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบ ๑ ป ผานสื่อมวลชน  ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒  ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล รายละเอียดมีดังนี้ 

                               ๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน      

                               ๑๐.๐๐ น. อธิการบดี กลาวรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม ๔ ดาน ดานการ

ผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานบริการวิชาการ  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  

การเปนมหาวิทยาลัยดิจิตรอล ซ่ึงจะมีการถายทอดเสียงผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ๖ 



๓ 

 

 

สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  และจะมี

การไลนสดของกรมประชาสัมพันธ เผยแพรในพ้ืนท่ี ๒๕ จังหวัด 
 

                               ๑๐.๔๐ น. ตอบขอซักถามของสื่อมวลชน  
        

                             มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.               

ณ  หองประชุมรัฐสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๑๙ ) 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒   โดยมีการแกไข ดังนี้ 

 

หนา ตําแหนงขอความ ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข 

  ๕ 

 

   บรรทัดท่ี   ๑  คณะวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 ๕ 
 

  บรรทัดท่ี   ๔ 
 

รวมกันจัดใหมี 

 

 

เชิญเขารวมพิธี 

 

 ๕ 
 

  บรรทัดท่ี   ๕ 
 

หองประชุมพนอมแกวกําเนิด 
 

หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด 

 

                 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                               ๓.๑   กิจกรรมวิ่งการกุศล  

                               ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบความคืบหนา
การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพ่ือการศึกษา ในวันอาทิตยท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ขณะนี้มีผูสมัครเขารวม
กิจกรรม จํานวน  ๑,๕๐๐ คน  มีนักศึกษาชั้นปท่ี ๑  จํานวน ๑,๘๐๐ คน  นักศึกษาชั้นปท่ี ๒-๕  และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอีกจํานวนหนึ่ง รวมท้ังสิ้นคาดวาผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดไมต่ํากวา ๔,๐๐๐ คน 
                               รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการ
เตรียมการปลอยตัวนักวิ่งซุปเปอรฮารฟมาราธอน ระยะ ๒๕ กิโลเมตร  จะใชนักศึกษาจากสาขาวิชาพลศึกษา
และศิษยเกาเปนผูดําเนินการ สวนการกํากับดูแลนักวิ่งดานนอกมหาวิทยาลัย จะขอความรวมมือจากเจาหนาท่ี



๔ 

 

 

ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี และเจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจหาดเจาสําราญ  และเจาหนาท่ี
ตํารวจจากหนวยปฏิบัติการเหยี่ยวเวหา ดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งตลอดเสนทาง สวนการรายงานตัวและพิธี
มอบเหรียญรางวัล กองพัฒนานักศึกษาจะเปนผูดําเนินการ  ดานอาหาร  ดานน้ําด่ืม  หองสุขาตาง ๆ ไดมีการ
มอบหมายและประชุมผูเก่ียวของไปเรียบรอยแลว   
                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา มหาวิทยาลัย   
ไดจัดเตรียมหนวยพยาบาลไวเพ่ือตรวจสภาพรางกายนักวิ่ง ซ่ึงนักวิ่งระยะทางไกลตองไดรับการตรวจสภาพ
รางกายเพ่ือความปลอดภัยของนักวิ่ง 
                               ผศ.กฤตชน  วงศรัตน รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ไดจัดเตรียมสถานท่ี
สําหรับนักวิ่งท่ีจะมากางเต็นทนอนไวเรียบรอยแลว  สวนนักศึกษาท่ีตองมาคอยอํานวยความสะดวก จะอนุญาต 
ใหใชหองประชุมโกวิทย ท่ีอาคารสุเมธตันติเวชกุล เปนท่ีพักได  และขอความรวมมือผูบริหารทุกทานสมัครวิ่ง            
ในระดับ VIP  
                               ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แจงตอท่ีประชุม ขอใหมีการกํากับดูแลความปลอดภัยนักศึกษาท่ีตองออกวางน้ําตามจุดตาง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยในชวงเชามืด และขอใหเพ่ิมจํานวนรถท่ีจะขนอุปกรณไปภายนอกดวย เพ่ือความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติการ                             
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๓.๒  การตอบแบบสอบถาม สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

                                  ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดขอความรวมมือคณะเรงรัดติดตามการกรอก

ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากทุกสาขาวิชา  เพ่ือจัดสงไปยังสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ความ

ละเอียดแจงแลวนั้น  เนื่องจากการตรวจสอบขอมูลพบวา ขอมูลท่ีไดรับไมตรงกับความเปนจริง  ดังนั้น จึงขอให              

ทุกคณะกําชับใหสาขาวิชากรอกขอมูลท่ีเปนจริงเชิงประจักษ  เพ่ือขอมูลจะไดถูกตองตรงกันกับทุกหนวยงาน 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบคณะติดตามขอมูล  และใหทุกคณะสงรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ มายังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดวย เพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงานของแตละคณะ 
 

                       ๓.๓  การติดตั้งระบบวงจรปดของมหาวิทยาลัย       

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี สืบเนื่องตอท่ีประชุม                    

ใหทราบวา  ตามท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดทําการสํารวจและประเมินจุดติดตั้งระบบวงจรปดภายในอาคารของ

มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๔๐ จุด ภายนอกอาคาร ๑๖๐ จุดแลวนั้น  และท่ีประชุมมีมติใหทําการสํารวจใหมนั้น  

ขณะนี้ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดทําการสํารวจเพ่ิมเติมแลว พบจุดท่ีตองติดต้ังท้ังสิ้น จํานวน ๒๘๕ จุด ตองใช



๕ 

 

 

งบประมาณในการดําเนินงาน  เปนเงิน ๔.๔ ลานบาท  ซ่ึงไดมีการจัดทํารูปแบบบรายการครุภัณฑไวเสร็จ

เรียบรอยแลว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

                                  ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอตอท่ี

ประชุมใหมีการติดตั้งเสียงตามสายทุกอาคาร เพ่ือใหสามารถรับทราบขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
    

                             มติท่ีประชุม   อนุมัติในหลักการใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน ๒๘๕  จุด 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      
 

               ๔.๑     กิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher Enhancing Activities) 

                         ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือให

กิจกรรมเสริมความเปนครูของนักศึกษาวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีมาตรฐาน และสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ.๒๕๖๒  คณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานกิจกรรมเสริมความเปนครู  จึงจัดทําแผนกิจกรรมเสริมความเปนครูสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูรหัส ๖๒  

ตลอดหลักสูตร  ๔ ป  ๑๑  กิจกรรม  ดังนี้ 

                         -  กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

                         -  กิจกรรมจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

                         -  กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย   

                         -  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตรพระราชา 

                         -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

                         -  กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค  และเพศศึกษา 

                         -  กิจกรรมสงเสริมวิถีประชาธิปไตย  รวมถึงการเลือกตั้ง 

                         -  กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม  ศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป 

                         -  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

                         -  กิจกรรมทางวิชาการ   

                         -  กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

                           โดยผานการพิจารณาจากการประชุม   คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  เม่ือ

วันท่ี  ๔ กรกฏาคม  ๒๕๖๒  และเพ่ือนําไปสูการจัดทําคูมือกิจกรรมเสริมความเปนครู  (รายละเอียดตามเอกสาร 

หนา ๒๒ – ๓๗) 

                          คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้  

                      -   ควรปรับกิจกรรมสมรรถนะครู โดยเนนดานการสอบเพ่ือบรรจุ  หรือสอบเพ่ือใหไดรับ 

ใบประกาศนียบตัร  และเนนความสามารถดานไอที  ดานการใชภาษา  
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                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher 

Enhancing Activities) 
 

                 ๔.๒   การจัดตั้งหนวยงานภายใน (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี) 

                         ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงตอท่ีประชุมวา 

ตามท่ีไดมีการจัดตั้งโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มาระยะหนึ่งแลว ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของ 

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ  จึงเสนอใหมีการจัดตั้งหนวยงาน

ภายในกํากับสวนราชการ หรือสวนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทากองของโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความ

คิดเห็น  

                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมการจัดตั้ง

หนวยงานภายใน ในกํากับสวนราชการหรือสวนงานภายใน ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  ตองนํารายละเอียดเสนอตอ

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                          - กรอบอัตราตําแหนงผูเชี่ยวชาญอัตราใหม ๔ อัตรา อาจไมคุมทุน เนื่องจากประมาณการ

แหลงรายไดกับรายจายไมสอดคลอง 

                         มติท่ีประชุม   ทบทวน การจัดตั้งหนวยงานภายในโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี          

โดยพิจารณากรอบอัตรากําลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน 
 

                  ๔.๓    การทบทวนปรับแผนงานโครงการ ป ๒๕๖๓ 

                           นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม            

ใหทราบถึง การใชจายงบประมาณ ป ๒๕๖๒  ดังนี้  งบประมาณแผนดิน ไดจัดตั้งไวเปนเงิน ๗๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท  มีการเบิกจายไปแลว จํานวน ๔๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คิดเปน ๘๒ %  (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒)  งบประมาณเงินรายไดของมหาวทิยาลัย ตั้งไว จํานวน ๒๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจายไปแลว จํานวน 

๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเปน ๕๙ %  (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ในสวนแผนงานโครงการ                     

ป ๒๕๕๖๓   มีดังนี ้

              ๑. โครงการพัฒนาและยกระดับความรวมมือกับหนวยงานภาคการศึกษาและผูประกอบการ   

              ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาวดานการประกอบอาหารและการทองเที่ยว 

                         ๓. โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพ ดานการประกอบอาหาร  
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                             และทองเที่ยว   

                         ๔ .โครงการจัดตั้งหนวยความเปนเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว 

                         ๕. โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 

                         ๖. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารภายใตเคร่ืองหมาย PBRU Brand 

                         ๗. โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัยของอาหารภายใน  

                             มหาวิทยาลัย 

                        ๘. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารภายใตโรงเรียนการอาหารนานาชาต ิ

                         ๙. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของบุคลากรและนักศึกษา 

                       ๑๐. โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ  ๑๑. โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 

                       ๑๒. โครงการพัฒนาศูนย Royal Coast    ๑๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตรใหไดมาตรฐาน  

                       ๑๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

                       ๑๕. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของบุคลากรและนักศึกษา 

                       ๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหพรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

                       ๑๗. โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค  

                       ๑๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการรุนใหมของนักศึกษา     

                       ๑๙. โครงการพัฒนาสุขภาวะ ของนักศึกษา  

                       ๒๐ .โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาดวยศาสตรพระราชา 

                       ๒๑. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบActive Learning และ/หรือ 

                             สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ/เครือขาย 

                       ๒๒. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน 

                       ๒๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ครูใหพรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและทักษะ 

                             ในศตวรรษที่ ๒๑ 

                      ๒๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 

                      ๒๕. โครงการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนเนนการเรียนรูจากการ ปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน 

                            เครือขายในทองถ่ิน 

                      ๒๖. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการในทองถ่ิน 

                      ๒๗. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให เปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัย เปนตนแบบใหกับโรงเรียน 

                            ในทองถ่ิน 

                      ๒๙. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

                      ๓๐. โครงแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
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                      ๓๑. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

                      ๓๒. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม(Value Creation) สูเชิงพาณิชย  

                            หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 

                      ๓๓. โครงการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

                      ๓๔. โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว, การเรียนการสอน,ศาสตรพระราชา) 

                      ๓๕. โครงการยกระดับคุณภาพชวีิต ของชุมชนโดยใชศาสตรพระราชา 

                      ๓๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายไดชุมชนฐานราก (๑ คณะ ๑ อําเภอ) 

                      ๓๗. โครงการพัฒนางานวิจัยสรางสรรคองคความรูและ นวัตกรรม /เพื่อเปนตนแบบหรือนํามาใช           

                            ประโยชนในการพัฒนา ชุมชน และทองถ่ินตามศาสตรพระราชา 

                      ๓๘. โครงการสรางมูลคาเพิ่ม จากภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

                      ๓๙. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    

                      ๔๐. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

                      ๔๑. โครงการสงเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเปนระเบียบ วินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง  

                            และผูอ่ืน 

                      ๔๒. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียน  

                            ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                      ๔๓. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับนักเรียนขนาดเล็ก 

                      ๔๔. โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ       ๔๕. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 

                      ๔๖. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  

                      ๔๗. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู 

                      ๔๘. โครงการพัฒนาภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย    ๔๙. โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

                      ๕๐. โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวดั 
 

                              จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น 

                           มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ การจดัทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                   ๔.๔   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการตอสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
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                            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการดําเนินการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                        

จึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญดังนี้    

                               ขอ ๔  การตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

                                     (๑) ใหงานบริหารบุคคล สํารวจสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะครบสัญญา

ในแตละปงบประมาณ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเห็นชอบใหตอสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกป 

                                     (๓) ใหหนวยงานตนสังกัดของพนักงาน ท่ี ก.บ.ม เห็นชอบใหตอสัญญาจาง 

แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน เปนประธาน และกรรมการอ่ืนตามท่ี

เห็นสมควรแตไมเกินหาคนเปนกรรมการ 

                                     (๔)  ใหงานบริหารบุคคลรวบรวม ตรวจสอบ แบบคําขอตอสัญญาจางปฎิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย นําเสนอ ก.บ.ม พิจารณา ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป 

                                     (๕)  เม่ือ ก.บ.ม เห็นชอบใหพนักงานผูใดตอสัญญาจางปฏิบัติงาน ใหงานบริหาร

บุคคลแจงตนสังกัดและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับความเห็นชอบใหตอสัญญา ยื่นเอกสารตองานนิติการเพ่ือ

จัดทําสัญญาจางใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกป  
 

                                     จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น 

                                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                                 -   ประเด็น กรณีการตอสัญญาใหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมี

คุณสมบัติและ/หรือผลงานวิชาการไมเปนตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และ (๔) อาจขยายสัญญาไดอีกไมเกินหนึ่งป  
 

                                 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการตอสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัย และแบบคําขอตอสัญญาจางปฏิบัติงาน  โดยนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล พิจารณาอนุมัติตอไป 

                         

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                      ๕.๑  รายงานผลโครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ

สถาบัน 



๑๐ 

 

 

                              ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชการและงานทะเบียน             

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดจัด

โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน  เม่ือวันท่ี  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ หองนอมบุญดิเรก  อาคารสุเมธตันติเวชกุล  บัดนี้ การดําเนินโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงขอ

สรุปผลการดําเนินการใหทราบ  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๓๙–๕๗)  ดังนี้ มีผูเขารวมโครงการฝกอบรม 

จํานวน ๖๓ คน จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จํานวน ๔๒ คน  จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในเครือขาย ท้ัง ๗ แหง จํานวน ๑๖ คน  ซ่ึงไดมีการออกรหัสผูตรวจ

ประกันใหเรียบรอยแลว และขออนุญาตแกไขขอมูลตัวเลข ในหนา ๔๐ ใหถูกตอง ดังนี้ 

                          -   ผูเขารวมอบรมท่ีทดสอบ (Post-Test)  มีผลคะแนนมากกวา รอยละ ๖๐  จํานวน  

 ๒๔ คน  แกไขเปน จํานวน ๔๖ คน  รอยละ  ๔๒.๘๖  แกไขเปน  รอยละ  ๘๒.๑๔   

                          -   ผูเขารวมอบรมท่ีทดสอบ (Post-Test)  มีผลคะแนนนอยกวา รอยละ ๖๐  จํานวน  

 ๑๐ คน  แกไขเปน จํานวน ๓๒ คน  รอยละ  ๕๗.๑๔  แกไขเปน  รอยละ  ๑๗.๘๖  
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                     ๕.๒   ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานตามศาสตรพระราชา 

                                ผศ.สุวัฒน เตชะเพชรไพบูลย  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุม     

ใหทราบวา ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดเก็บขอมูลของชุมชนเพ่ือการบริหารงานตามศาสตรพระราชา 

พ้ืนท่ีบริการในเขต ๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย ๑) จดัทํา
โมเดลฐานขอ้มูล  ๒) จดัทําฟอรม์สําหรบัจดัเก็บขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูล ไดแ้ก ่ขอ้มูล
ทั่วไป สถานะทางการเงิน  สถานะทางสงัคมและการรวมกลุ่มสิง่สนับสนุนชมุชน
เพื่อการประกอบอาชพี  ๓) จดัทํารายงานขอ้มูลจากฐานขอ้มูล                      ๔) 
รายงานปัญหาและความตอ้งการจากชุมชน สามารถเข าดู ข อ มูล ได ท่ี  เ ว็บ ไซต  

http://webtest.it.pbru.ac.th /~kingphilos/KingPhilos     
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                    ๕.๓   การจัดเก็บขอมูลในระบบ E-MENSCR 

                            อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

เก่ียวกับการกรอกขอมูลในระบบ E-MENSCR   ซ่ึงเปนระบบติตามและประเมินผลแหงชาติ  โดยแตละหนวยงาน

ตองเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  ในการนี้  จึงขอความ

http://webtest.it.pbru.ac.th/%7Ekingphilos/KingPhilos


๑๑ 

 

 

รวมมือใหอาจารยท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโครงการของทุกคณะเปนผูกรอกขอมูลในระบบดังกลาว  ในทุกไตรมาส  

ซ่ึงกองนโยบายและแผน  จะเปนผูตรวจสอบความถูกตองกอนสงขอมูลไปยังหนวยงานภายนอก 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบทุกหนวยงานใหความรวมมือในการกรอกขอมูล 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
 

                              ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  
เม่ือวันจันทร  ท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

               - เห็นชอบใหเสนอชื่อ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก  ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี   
                               - เห็นชอบใหเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๑๑  คน  เพ่ือ
ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                               -  เห็นชอบ  รายงานความกาวหนาการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามท่ีนําเสนอ 
                               -  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไข คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
                               -  อนุมัติ แตงตั้ง อาจารยสนธยา  สําเภอทอง  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ตั้งแตวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑    
                                -   เห็นชอบ ใหปรับแผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  หลักสูตรพยาบาล        
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๗) 
                                 -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน   ๕๙๖  ราย 
                                 -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จํานวน ๘ ราย  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๕  ราย 
                                 -   รายงานการเงินประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒   
                                 -   รับทราบ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบ
วิชาชีพ  ไดแก ปริญญาตรีทางการศึกษา  ๒๔๓  หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๘ หลักสูตร  
ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)  ๒ หลักสูตร  ปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)  ๑๘ 
หลักสูตร  ปริญญาเอกทางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)  ๒ หลักสูตร 
                                -  รับทราบ ผลการดําเนินโครงการทองเท่ียว ๒ โครงการ  ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   ไดแก   ๑) การจัดตั้ ง  Smart Royal Coast Tourism Unit   ๒) การนํา ศิลปวัฒนธรรม                        
ไปเผยแพรยังประเทศสหรัฐอเมริกา   
                                -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการทํารายวิชาออนไลน 
                                -   รับทราบ  รายงานผลการดําเนินโครงการ “เปดบานยานชุมชมเกาหนองจอก”                
ท่ีจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒   โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  



๑๒ 

 

 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหนองจอก องคการบริหารสวนตําบล
หนองจอก  โรงเรียนหนองจอกวิทยา  วัดหนองจอก  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองจอก และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
                                -   รับทราบ  ผลการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
                                     -   รับทราบ  การบริหารการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไป ป ๒๕๖๒ 

                                 -  รับทราบ  การจัดทําหลักสูตรประกอบการเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๑  กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                                 -  รับทราบ เรื่องการฟนฟูบัวหลวงราชินี ตําบลหนองจอก 

                                 -  รับทราบ  การพัฒนาชุมชนบานสองพ่ีนอง โดยใหสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน ไดแก ผาทอ   ผลักดันใหผักกูดเปนอาหารปลอดภัย 
 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน   
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๕  น.   

 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
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