
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ 

                                วันพุธ  ที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                       ณ  หองประชุมรัฐสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

 

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.วิเชียร   เข็มเงิน           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.กฤษตชน         วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                      ธรีะเดชพงศ    ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ         คุสินธุ            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวานี            เผอืกบัวขาว   ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๑๐. ผศ.วราภรณ             แกวแยม          (แทน) 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.พรทิพย             บวัสาม            (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              กรรมการ

๑๗. ผศ.ดร.สุขศิริ           ประสบสุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                   กรรมการ  

๑๙. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา            (แทน) อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                  กรรมการ 

๒๐. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                    กรรมการ 

๒๑. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภมาศ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๒. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา         กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๓. อาจารยภาคย           พราหมณแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา         กรรมการ 

๒๔. นายสะอาด              เข็มสีดา          ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน     ๗   คน 
 

๑. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี                                              ติดราชการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง            ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                        ติดราชการ 

๓.  อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล          ผูชวยอธิการบดี                                           ไปราชการ 

๔. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                      ติดราชการ 

๕. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ          ติดราชการ 

๖. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       ติดราชการ 

๗. อาจารยกฤษฎา        สุริยวงศ           กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา       ติดราชการ 

                    

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๘   คน 
๑. นางภควัน               จันทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นางนับวรรณ            เอมนกูุลกิจ       ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร           อมรจุติ          รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                

๔. นางชุติมา           แฉงฉายา          นักบริหารงานท่ัวไป 

๕. นายชาญยุทธ           อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๖. นายอํานาจ              อนันตพิทักษ      รักษาการหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ 

๗. พลเอกสุรินทร          พิกุลทอง            ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.ไชยันต  ชนะพรหมมา  ผูอํานวยการศูนย  Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
                         

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

      
  

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

-    ไมมี    -  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 



๓ 

 

 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้ง ท่ี ๗/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒   เวลา ๙.๐๐ น.                             
ณ  โรงแรมทรีธารา ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓-๑๙ ) 
 

 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒   โดยไมมีการแกไข 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

 
                        

-   ไมมี    -  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      
 

               ๔.๑     โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 

                         พลเอกสุรินทร  พิกุลทอง  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือเปนการประหยัดคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยใหลดลง  โดยการ

เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา และการใช Solar Roof  คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา ในการนี้

จึงฃออนุญาตใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใหขอมูลเพ่ิมเติม 

                            ตัวแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค  แจงขอมูลตอท่ีประชุมใหทราบ  เพ่ือเปนการสงเสริมการ

ลดใชพลังงานของภาครัฐ  การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงขอนําเสนอเง่ือนไขในการดําเนินการ ไดแก การเปลี่ยน

หลอดไฟฟา เปนแบบ LED  การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประหยัดพลังงาน  การตั้งตั้ง Solar Roof   

โดยมีเง่ือนไขการลงทุนและกอสรางระบบ ดังนี้ 

                          -  PEA  จะเปนผูลงทุนกอสรางและขายไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัย 

                          -  PEA  เปนผูดูแลเรื่องการบํารุงรักษาระบบโซลารเซลลเองท้ังหมด จนถึงวันท่ีสงมอบ

กรรมสิทธิ์ใหกับมหาวิทยาลัย 

                          -  PEA จะจําหนายไฟฟาใหกับมหาวิทยาลัย โดยเขาไปติดตั้งระบบโซลาเซลลในอัตราท่ีต่ํา

กวาการไฟฟา ๑๐%  และจะยกระดับโซลารเซลลใหเปนกรรมสิทธิ์ของหนวยงานภายหลังการติดตั้ง ๑๕ ป (นับ

จากวันทีเริ่มจําหนายไฟฟา) 

                          -  มอบทุนการศึกษาใหมหาวิทยาลัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอป 



๔ 

 

 

                          -  สรางหองศูนยฺเรียนรูดานเทคโนโลยีใหมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ หอง   
 

                          คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้  

                       -  เนื่องจาก  โครงการ Solar Roof  เปนโครงการระยะยาวถึง ๒๐ ป  ดังนั้นการพิจารณา

วาจะดําเนินโครงการนี้หรือไมอยางไร  จึงตองคํานึงถึงขอเสียของโครงการดวย มิใชพิจารณาจากขอดีดานเดียว  

จึงขอใหการไฟฟาแสดงขอมูลในภาพรวมท้ังหมด  เพ่ือรวมกันพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือไมใหเปนปญหากับ

ผูบริหารชุดตอไป 
  

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ  คณะผูบริหารจะรวมกันพิจารณาขอดีขอเสียอีกครั้ง และ

จะแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป 
 

                 ๔.๒   ประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน 

บุคคล หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒)                     

พ.ศ.๒๕๖๒   

                         นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติใหความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและ

อัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 

(ฉบับท่ี ๒)  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒  แลวนั้น  เนื่องจาก เพ่ือเปนการ

ควบคุมการเบิกจายและการบริหารงบประมาณ ใหเปนไปตามความจําเปนอยางเหมาะสม  จึงไดมีการปรับปรุง

แกไขรายละเอียด  ประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒  (รายละเอียดตาม

เอกสาร หนา ๑๙ )   ซ่ึงประกาศฉบับเดิม ไมไดกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูควบคุมงาน  จึงไดเพ่ิมขอความ 

ดังนี้                                                         

      วงเงินในการจัดหาพัสดุ                                           อัตราคาตอบแทนผูควบคุมงานตอวัน (บาท) 

                                                                                 หน.ผูควบคุมงาน            ผูควบคุมงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท                                           ๑๕๐   บาท               ๑๐๐  บาท 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท                                       ๒๕๐   บาท                ๒๐๐ บาท  

ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑  ข้ึนไป                                                    ๓๕๐   บาท                ๓๐๐ บาท 
 

                               จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น          
                                     

                              คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 



๕ 

 

 

                            -  การเบิกจายคาควบคุมงาน  ควรพิจารณาคาตอบแทนใหเหมาะสม และพิจารณาถึง

ความสามารถในการเบิกจายของมหาวิทยาลัยวามีเพียงพอหรือไม  

                            -  ไมควรเบิกจายคาคุมงานซํ้าซอนกัน  และใหมีการรายงานผลการควบคุมงานของแต      

ละวันเพ่ือประกอบการเบิกจายคาตอบแทน 

                            มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการ

เบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒)                     

พ.ศ.๒๕๖๒  โดยใหพิจารณาความสามารถในการเบิกจายของมหาวิทยาลัยดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                    ๕.๑   ขอตกลงความรวมมือ การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ

กําลังคนในมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันใน

ภาคอุตสาหกรรม 
 

                            ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดทําขอตกลงความรวมมือ “การวิจัยการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการกําลังคนในมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม” ในการนี้  จึงขออนุญาตให ผศ.ไชยันต ชนะพรหมมา  

ผูอํานวยการศูนย  Talent Mobility  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  นําเสนอขอมูลและวัตถุประสงค                  

ของโครงการ  

                              ผศ.ไชยันต  ชนะพรหมมา  ผูอํานวยการศูนย  Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดทําขอตกลงรวมกับ  เพ่ือสรางความรวมมือท่ีเขมแข็งระหวาง

มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ท้ังในดานบริหารจัดการกําลังคน และดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

โดยมีภาครัฐใหการสนับสนุน พรอมท้ังศึกษาวิจัยแนวทางการสรางความรวมมือท้ังสองดาน  จึงเห็นสมควรให

จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการบริหารจัดการกําลังคนในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคอุตสหกรรม ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย 

ไดแก  อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุม



๖ 

 

 

รายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมหุนยนต  อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมดิจิทัล  

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  อุตสาหกรรมระบบราง  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  อุตสาหกรรมโลจิสติกส 

                                ในสวนของเปาหมายการพัฒนากําลังคนในรูปแบบความรวมมือระหวางสถานบัน

อุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ภายใน ๕ ป  ไดแก สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/หลังปริญญาโท ปละ 

๒๐๐ ทุน  สนับสนุนปริญญาโท-เอก ปละ ๒๐๐ ทุน สนับสนุนปริญญาตรี ปละ ๘๐๐ ทุน  สนับสนุน ปวส.ปละ 

๒,๐๐๐ ทุน  การผลิตบัณฑิตรวมกับสถานประกอบการในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี  หลักสูตรประกอบดวย

การปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนพนักงาน  เรียนรูระบบการผลิต/การพัฒนาผลิตภัณฑ การ

แกปญหา/ทําโครงงานท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

                                ประโยชนของการดําเนินการรวมกันเปนเครือขาย   มีระบบสงเสรมิและสนับสนุนการ

สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในดานการบริหารจัดการกําลังคน (Talent 

Management)  มีโอกาสพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมภายใตกลไกการเคลื่อนยายกําลังคน                  

มีโอกาสไดรับงบประมาณการสนับสนุนการบริหารจัดการกําลังคน และการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในภาค

มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบกลุมคลัสเตอรท่ีเก่ียวของ รวมกันพิจารณาดําเนินการ

ตามโครงการ Talent Mobility     
 

                    ๕.๒   รายงานผลการสงนักศึกษาดานอาหารไปฝกงาน ณ ประเทศจีน (ไตหวัน)     

                             ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสงนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาดานอาหาร ณ  มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology ประเทศ

จีน (ไตหวัน)  จํานวน  ๒  ราย  และ มหาวิทยาลัย Transworld  University ประเทศจีน(ไตหวัน)  ตั้งแตวันท่ี 

๒๖ มีนาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ในการนี้ จึงขอใหนักศึกษาท่ีไปเขารวมโครงการ แสดงผลงานให

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบ 

                                     ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยไดจัดสงนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดานอาหาร ณ  มหาวิทยาลัย National 

Pingtung University of Science and Technology ประเทศจีน (ไตหวัน)  นั้น  จากการเขารวมโครงการกับ

มหาวิทยาลัยดังกลาว  นับวานักศึกษาไดรับประโยชนอยางมาก ไดสัมผัสถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยแหงนี้มีพ้ืนท่ีกวางขวาง ภายในมหาวิทยาลัยแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการ   

เลี้ยงสัตว  แปลงเกษตรกรรม  มีหอพักนักศึกษา  ในสวนการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยจะใหอาจารย

ผูสอนประกอบอาหารใหนักศึกษาดู  พรอมท้ังบอกถึงวิธีการประกอบการอาหารรวมท้ังเทคนิคตาง ๆ ในการปรุง

อาหาร แลวใหนักศึกษาแบงกลุมกันลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นจะมีการสรุปผลพรอมท้ังสอบถามถึงปญหาอุปสรรค 
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สวนการฝกงานดานโรงแรม จัดใหนักศึกษาฝกงานในเกสเฮาลภายในมหาวิทยาลัย โดยฝกปฏิบัติทุกข้ันตอน 

ประโยชนท่ีไดรับในครั้งนี้ ถือเปนประสบการณท่ีดีมาก ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการใชชีวิตเพ่ิมมากข้ึน รูสึกการ

ดูแลตนเอง การรับผิดเก่ียวกับการใชจายเงิน เกิดความรักสามัคคีในกลุมเพ่ือน เนื่องจากตองดูแลและชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน  การกลาแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน มีการแลกเปลื่ยนศิลปวัฒนธรรมกับเพ่ือน

ตางชาติ ในการนี้จึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีใหโอกาสแกนักศึกษา 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๓  การตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานตามศาสตรพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ของ พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี 

                               ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงกําหนดการลงพ้ืนท่ี

ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของ พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ 

กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                              ๙.๓๐ น.   เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  พรอม

ดวยผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผูพิพากษาหัวหนาศาล ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๑๕  ผูบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมตอนรับและนําเขาสูหองรับรอง

ปญญาการพานิช 

                            ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ทานองคมนตรีเขาหองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  เพ่ือรับฟงผล

การดําเนินงานจากผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    ทานองคมนตรี

มอบนโยบายและใหขอคิดเรื่องศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน   

                           ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  องคมนตรีพบผูนําองคการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัย       

ราชภฏัเพชรบุรี  และตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปท่ี ๑ – ปท่ี ๕  

                            ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สูชุมชนหัวทุง – ทุง

พราวพัฒนา  ฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา ชมผลงานและนิทรรศการของชุมชน 

                            ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

                            คณะตรวจเยี่ยมของทานองคมนตรี  มีประมาณ ๑๐ คน  เจาหนาท่ีของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรของสภาการศึกษา  ๑๕  คน  การมอบหมายหนาท่ี

รับผิดชอบแตละสวนงาน ดังนี้   

                           - การจัดผังหองเอกศักด์ิบุตรลับเพ่ือรับฟงผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี (สํานักงานอธิการบดี)  เชิญแขกผูมีเกียรติ (สํานักงานอธิการบดี/งานสื่อสารองคกร) 
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                          -  การจัดผังสถานท่ีในการตรวจเยี่ยมชุมชนหัวทุง-ทุงพราว ประสานงานกับ/สํานักงาน

องคมนตรี/จังหวัดเพชรบุรี (ผศ.พจนารถ  บัวเขียว)  

                          -  เนื้อหาขาวในการตรวจเยี่ยมไมเกิน ๒ หนา (อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน)   

                          -  กําหนดการในการตรวจเยี่ยมโดยละเอียด และฝายตอนรับ (ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช)                    

                          -  อาหาร/เครื่องดื่ม จัดหองประชุม/หองรับรอง/หองอาหาร  (ผศ.นรีนารถ/ผอ.สะอาด/

ผอ.ภควัน)   

                          -  การจราจร/รักษาความปลอดภัย (ผศ.วิเชียร/รศ.ยศ)  

                          -  การเชิญอาจารย บุคลากร แขกผูมีเกียรติ เขารวมรับฟง (ผศ.ดรกฤตชน/ผศ.รพีพรรณ/

สํานักงานอธิการบดี) 

                           มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

                    ๕.๔  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตรพระราชา “สืบสานศาสตรกษัตริย สยามรัฐ

แผนดินทอง” 

                           ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุม ดวยมหาวิทยาลัย จะจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตรพระราชา “สืบสานศาสตรกษัตริย สยามรัฐแผนดินทอง” วันอังคารท่ี ๒๗ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

โดยมีวัตถุประสงคเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  นําเสนอผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ ๒๕๖๒  ถอดบทเรียนแนวทางการทํางานแบบบูรณาการสู

ความสําเร็จตามศาสตรพระราชา  ยกยองชุมชนตนแบบ/โรงเรียน/บุคคล ในการทํางานเพ่ือขยายผลสูการทํางาน

ในป  ๒๕๖๓ 

                            กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การบรรยายพิเศษ  การเสวนาวิชาการ  การนําเสนอ

แนวทางในการทํางานเชิงบูรณาการตามศาสตรพระราชา   นิทรรศการมีชีวิตจากชุมชนตนแบบ  การนําเสนอ

นวัตกรรม/แนวคิดงานวิจัยสุการนําไปใชจริง   การสาธิตการทําผลิตภัณฑสูเศรษฐกิจสรางสรรค  การจําหนาย

สินคาจากชุมชน 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                    ๕.๕  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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                           นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม            

ใหทราบวา ตามที่สิ้นสุดการใชเงินในไตรมาส ๓  กองนโยบายและแผน ไดมีการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

โครงการแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑   การสรางความโดดเดนดานอาหาร    ๑๒  ตัวชีว้ัด    บรรล ุ ๗   ตัวชี้วัด  รอยละ  ๕๘.๓๓ 

                        และการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒   การยกระดับคุณภาพบัณฑิต           ๔๑  ตัวชี้วัด    บรรล ุ ๒๓  ตวัชี้วัด  รอยละ  ๕๖.๑๐ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู           ๒๖ ตัวชี้วัด    บรรลุ  ๑๓  ตวัชี้วัด  รอยละ  ๕๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม            ๑๗ ตัวชี้วัด    บรรลุ  ๑๓  ตวัชี้วัด  รอยละ  ๗๖.๔๗ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาทองถ่ิน                         ๒๙ ตัวชี้วัด    บรรลุ  ๑๑  ตวัชี้วัด  รอยละ  ๒๔.๑๔ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร        ๒๗ ตัวชี้วัด    บรรลุ  ๗๔  ตวัชี้วัด  รอยละ  ๔๐.๗๔ 
 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๕   ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา ป ๒๕๖๓   

                                 อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

ขณะนี้งานสื่อสารองคกร  ไดทําการโฆษณาประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ป ๒๕๖๓ ซ่ึงมีผูสนใจเปนจํานวนมาก 

ในการนี้   จึงขอความรวมมือทุกคณะติดตามการรับนักศึกษา  และขอใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ทําการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมระบบการรับสมัครนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้ระบบดังกลาวยังไมสามารถ               

ใชการได         

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี กํากับ

ติดตามและตรวจสอบระบบการรับนักศึกษา ป ๒๕๖๓  ใหใชงานไดเปนปกติ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
 

                              ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  
เม่ือวันจันทร  ท่ี  ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

              - รับทราบ  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๓  (ตุลาคม – มิถุนายน) 
                               -  เห็นชอบ กิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher Enhancing Activities) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๑๐ 

 

 

                               -  อนุมัติ การจัดทําแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๑)                        
                               -  เห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)    
                               -  เห็นชอบ การปรับปรุงแกไข อารจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 
                               -  เห็นชอบ ปดแขนงวิชา การจัดการสถานพยาบาล สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
                               -  รับทราบ  รายงานการเงินประจาํเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
                               -  รับทราบ  สถานะหลักสูตร จากระบบ CHECO 
                               -  รับทราบ รายงานผลกิจการตอยอดความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ Institute Seni Indonesia (ISI) Danpasar 
                               - รบัทราบ ผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 
                             - รับทราบ ผลการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
                           

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๕  น.   

 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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