
๑ 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

                               วันจันทรท่ี  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ   หองประชุมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน ๒๕ คน 

๑. ผศ.ดร.นวิัต  กลิ่นงาม  รองอธิการบดี              ประธานกรรมการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๕. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล        คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 

๑๐. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           กรรมการ 

๑๑.ผศ.ดร.วีระชัย          คอนจอหอ         คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร         คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 กรรมการ 

๑๓.ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๔.อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 

๑๕. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน           คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                       กรรมการ 

๑๖. อาจารยณัทกวี   ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี   คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                     กรรมการ 

๑๘. อาจารยทนงค   จันทะมาตย             (แทน)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ             กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน          วงศศุภชาติ     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๒๐.ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิต      กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                       กรรมการ  

๒๒. อาจารย ดร.อัจฉรีย   ภมุวรรณ          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต              กรรมการ 

๒๓. นางสมพร  พิริยะสุขถาวร ผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการ 

๒๔. นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 

 



๒ 

 

 

๒๕. นายอภิวัฒน   พานทอง                  (แทน)รักษาในตําแหนง ผอ.สํานักงานอธิการบดี  กรรมการและ  

                                                                                                                  เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   ๔    คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  รองอธิการบดี                                ไปราชการ  

๒. อาจารยสุขุม             หลานไทย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ          ติดราชการ 

๓. อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 

๔. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา           ติดราชการ 

 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน  ๕  คน  
๑. อาจารย ดร.อัตภาพ      มณีเติม    รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวสีนวล             ไทยานนท          หวัหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา   นักบริหารท่ัวไป 

๔. อาจารยจิตศุภวัฒน       สาํราญรัตน       สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

๕. อาจารย ดร.วรรณวิภา    มัธยมนันท        สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
 

 

เริ่มประชุมเวลา๑๓.๐๐น.     

  เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
   

 

                         ๑.๑  การประเมินคณะ/สถาบัน/สํานัก 

ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลหนวยงานไดมีการประเมิน

หนวยงานและมีขอเสนอแนะ  ดังนั้น จึงขอใหทุกหนวยงานนําขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ  และกอนการหมดวาระการดํารงตําแหนงของคณบดีนั้น  ขอให

เตรียมการเรื่องการสงมอบงานท้ังหมดใหเรียบรอย 
 

   มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบทุกคณะดําเนินการ 
 

                ๑.๒  แตงตั้งคณะทํางานทบทวนเครื่องแบบการแตงกายของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบการแตงกายชุดสีกากีของพนักงาน

มหาวิทยาลัยแลวนั้น  เพ่ือใหการการแตงกายเปนไปดวยความเหมาะสมและสวยงามมากยิ่งข้ึน   จึงขอใหมีการ



๓ 

 

 

ตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาทบทวนปรับรูปแบบเครื่องหมายท่ีใชประดับชุดสีกากีของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมี

ความสวยงามตอไป 
 

                                มติท่ีประชุมมอบ  ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แตงตั้งคณะทํางาน

ทบทวนเครื่องแบบการแตงกายของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

                        ๑.๓    การแตงตั้งอาจารยพ่ีเล้ียง   

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะไดอนุมัติบรรจุอาจารยใหมเขา

ปฏิบัติหนาท่ีการสอนนั้น  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยตองมีการแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ   ดังนั้นคณะจึงควรเสนอชื่อคณบดีเปนอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงาน และสราง

ความคุนเคยกับอาจารยใหม ซ่ึงจะทําใหการบริหารบุคลากรในหนวยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
                        ๑.๔   การจัดซ้ือครุภัณฑของหนวยงาน 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการจัดซ้ือครุภัณฑของคณะนั้น ตองมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและราคากลาง  โดยใหแตงตั้งอาจารยในสาขาวิชาท้ังหมด เขารวมเปน

กรรมการเพ่ือรับรูและมีสวนรวมกันพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ 
 

                               มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

                        ๑.๕  การไปรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลพระบรมศพ 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยแจงความประสงคไปยัง

สํานักพระราชวัง  เพ่ือเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           

โดยกําหนด วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  จึงขอใหรวบรวมรายชื่อและประสานงานผูท่ีจะเดินไปรวมเปนเจาภาพ 

พรอมท้ังจัดทําคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหเรียบรอย 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

                         ๑.๖  รายงานผลการดําเนินงานกองทุนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ  

เพ่ือใหการดําเนินงานกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหเลขานุการทุกกองทุน รายงานผลการ

ดําเนินงานของทุกกองทุนใหมหาวิทยาลัยทราบ 

 

                               มติท่ีประชุม  รับทราท 



๔ 

 

 

                         ๑.๗    การติดตามงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ  

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร

งบประมาณตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  จํานวน  ๑๖ รายการ (รายละเอียดตาม

เอกสาร หนา ๓๐-๓๑)  ดังนั้น  ขอใหทุกหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรครุภัณฑดังกลาว รายงานความกาวหนา

การจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาวโดยเร็ว 

 

                                 มติท่ีประชุม   มอบทุกหนวยงานรายงานขอมูลการดําเนินงานงบกระตุน
เศรษฐกิจใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒   รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ประชุมเม่ือวันจันทรท่ี๒๖ ธันวาคม๒๕๕๙เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตาม

เอกสารหนา๓–๑๔) 
 

                     มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

                        ๓.๑  Reprofile   มหาวิทยาลยราชภัฏเพชรบุรี 

                              รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี   สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี                 

กองนโยบายและแผน  ขอใหทุกคณะจัดสงขอมูล Reprofileของหนวยงาน เพ่ือสรุปและรวบรวมแลวนํามาเปน

แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แตขณะนี้มีเพียง

๓ หนวยงานท่ีจัดสงขอมูลดังกลาว  ในการนี้จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานเรงรีบดําเนินการ 

   อาจารย ดร.มนัญญา  ปรียวิชญภักดี  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา การจัดทําขอมูลReprofile ของหนวยงานนั้น  มหาวิทยาลัยไดเคยจัดสัมมนาและระดมสมอง

ในเรื่องดังกลาว โดยมีประธานสาขาวิชาทุกสาขา เขารวมระดมสมองดวยแลวนั้น  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนํา

ขอมูลท่ีไดจากการสัมมนามาเปนสวนหนึ่งของReprofileมหาวิทยาลยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือแจงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

               มติ ท่ีประชุม     มอบกองนโยบายและแผน  รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ                             

เพ่ือดําเนินการตอไป 

 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                          ๔.๑  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาเบ้ียประชุมกรรมการและคาใชจาย

อ่ืน  ฉบับท่ี ๒  พ.ศ......... 

                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจาก           

มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบั ติครบถวน  ไดเสนอเพ่ือขอเลื่อนระดับในตําแหนงสูงข้ึน และ

มหาวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรียบรอยแลว  แตไมมีประกาศเรื่องการเบิกคาเบี้ย

ประชุมใหกับกรรมการ เพ่ือใหการประเมินบุคคลเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง และใหคณะกรรมการฯ  

สามารถเบิกคาเบี้ยประชุมได   มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุม

กรรมการและคาใชจายอ่ืน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ........... (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๑๘ - ๒๐) ในการนี้  จึง

นําเสนอคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบ 

     ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยท่ีนําเสนอมานั้น 

ขาดรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการเบิกจายระหวางประกาศฉบับเดิมกับประกาศฉบับใหม  พรอมท้ังใหมี

การกําหนดตําแหนงหนาท่ีของคณะกรรมการใหชัดเจนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการเบิกคาเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมกา 
 

              มติท่ีประชุม  ทบทวน  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการ

และคาใชจายอ่ืน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ......... 

 

                    ๔.๒  การยกระดับมาตรฐานภาษาองักฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา 

                         ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจง

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานอังกฤษ 

ในสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีประเด็นสําคัญ ขอ ๕  คือ  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดใหมีนิสิตนักศึกษาทุก

คน ทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันสรางข้ึน หรือท่ีเห็นสมควร

จะนํามาใชวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  โดยสามารถเทียบเทียง Common European Framework of  

Referencefor Languagesหรือมาตรฐานอ่ืน เพ่ือใหทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแตละคน และ

สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานําผลการทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือ

จัดทําเปนประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป   

        ในการนี้  ศูนยภาษา  กําลังดําเนินการจัดระบบการสอบภาษาอังกฤษ ท่ีเทียบเคียงกับ                    

ผลการสอบของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

 

 



๖ 

 

 

โดยใชเครื่องมือ ดังนี ้

                   -    ระดับปริญญาตรี  ใชระบบการทดสอบของ PBRU Sect เริ่มดําเนินการกับนักศึกษาชั้นปท่ี ๓  

(รหัสท่ีข้ึนตนดวย ๕๗) เปนตนไป  นําผลทดสอบภาษาอังกฤษติดไวในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  

                  -    ระดับบัณฑิตศึกษา ใชผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  หมวด ๙  การสําเร็จการศึกษา (๓) สอบผานความรูภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยใชกับนักศึกษาทุกรหัสปการศึกษา  นับตั้งแตการอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๐  

                        คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                      -   ในการยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้น นอกเหนือจากทดสอบภาษาอังกฤษ   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตใหสถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ     

เพ่ือเสริมแรงจูงใจใหกับนักศึกษา  ดังนั้น จึงใหคณะวิทยาการจัดการรวมกับศูนยภาษา พิจารณากิจกรรมเพ่ือ

เปนแรงกระตุนความสนใจของนักศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ   

                      -   พิจารณาประเด็น ระยะเวลาในการเริ่มบังคับใชเพ่ือไมใหขัดกับประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

                       -  ขออนุญาตใหผูอํานวยการศูนยภาษาเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบ

นโยบาย พรอมท้ังใหขอมูลการจัดการดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

                           มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  

                    ๔.๓   การแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙ 

                            อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาและ

ทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙  ระหวางวันท่ี ๒๘ –๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐   เพ่ือใหการเตรียมการ

จัดการแขงขันทักษะวิชาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีเวทีในการ

แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง การสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย ในกลุมเครือขายภูมิภาค

ตะวันตก ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการฯ  จึงขอรายงานกิจกรรมและปฏิทินกรอบเวลาการดําเนินการแขงขัน

ทักษะวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 

                          ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐    ประชุมเพ่ือพิจารณากิจกรรม เกณฑเง่ือนไขและกติการวมกัน

ระหวาง ๔ มหาวิทยาลัย พรอมท้ังสงรายชื่อกรรมการตัดสินแตละกิจกรรม 

           ๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  สงกติกาการแขงขันไปยัง

มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมการแขงขัน (หรือติดตามบน website) 



๗ 

 

 

          ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐   Upload รายชื่อนักศึกษา/อาจารย  ผูควบคุมทีม/กรรมการ

ตัดสิน ผานเว็บไซต pcnk.npru.ac.th 

             ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  การแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ  จํานวน ๑๔ 

ทักษะ  ๓๘  กิจกรรม 

                          คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                       -  เสนอขอใหมีการจัดการแขงขันกิจกรรมของอาจารยเพ่ิมดวย  สวนกิจกรรมของนักศึกษา

ควรมีการปรับกิจกรรมใหมีความสนุกแปลกใหม เพ่ือเพ่ิมความสนใจ 

        -  การแขงขันควรมีการนับเหรียญรางวัลทุกกิจกรรม เพ่ือเปนแรงจูงใจในการแขงขัน และ

มุงม่ันท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยไดลําดับดีข้ึน 
  

                           มติท่ีประชุม รับทราบ  และใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ไปพิจารณา 
 

                 ๔.๔    การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป พ.ศ.๒๕๖๐ 

                           ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอตอท่ีประชุม ตามท่ีไดรับ

มอบหมายใหดําเนินปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป พ.ศ.๒๕๖๐  เหตุผลท่ีตองมีการปรับปรุง 

เนื่องจากครบระยะเวลา ๕ ป  และตามขอเสนอแนะผูบริหาร  สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ.๒๕๕๘ การเขาสูประชาคมอาเซียน (AC) กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข ซึงจะมีการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนใหมใชวิธีลดการบรรยาย เพ่ิมภาคปฏิบัติใหมากข้ึน เนนทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม  ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ  

                           ในสวนการดําเนินการ GE Conceptual Frameworkนั้น ไดมีการตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยยกรางโครงสรางหลักสูตร (วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศาสตร วิชามนุษยศาสตรและ

คณิตศาสตร)  ยกรางกรอบแนวความคิดกลุมวิชา ยกรางรายวิชายึดหลักกรอบการปรับปรุง GE ๓๐ หนวยกิต 

ประกอบดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมศตวรรษท่ี ๒๑คุณลักษณะบัณฑิต (7C) (3R) Thailand 4.0 

เทคโนโลยี ดิจิทอล ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม SMEs กรอบการบริหารประเทศ จริยธรรม/คุณธรรม ความ

เปนพลเมืองโลก ประเทศ สิทธิหนาท่ี  การเมืองการปกครอง  ศาสตรพระราชา โครงการพระราชดําริมีชีวิต  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความเปนทองถ่ิน/ภูมิภาค ความเปนเพชรบุรีศิลปะ/วัฒนธรรมเมืองเพชร  การ

อยูรวมกัน การทํางานรวมกัน  การเปนผูประกอบการ การรูเทาทันโลก ดานภาษาอังกฤษ  วัฒนธรรมท่ีแตกตาง  

การคิดเชิงสรางสรรค วิทยาศาสตรสุขภาพ เกษตรปลอดภัย จิตสาธารณะ จิตสํานักตอสวนรวม การจัดการ

สิ่งแวดลอม การลดพลังงาน รักการเรียนรู/แกปญหาฯลฯ(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 



๘ 

 

 

                            คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

- เพ่ิมความเปนพลเมืองโลกการบริหารการใชเงินรักการเรียนรู 

-  พิจารณากระบวนการเรียนรู 

- เนนศาสตรพระราชา การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

-  ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชา GE 

                          มติท่ีประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป พ.ศ.๒๕๖๐

แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                     ๕.๑  การกําหนดภาระงานตามเกณฑ 

                            ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙  ความแจงแลวนั้น  

สาระสําคัญ มีดังนี้ 

           ขอ ๕  บุคลากรประเภทวิชาการ  ตองมีภาระงานไมนอยกวา สัปดาหละ ๓๕  ชั่วโมง 

๑) ภาระงานสอน  ไมนอยกวา  ๑๒  ชั่วโมง/สัปดาห 

๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ๆ  ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงาน  

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  และภาระงานอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๕  ชั่วโมง/สัปดาห 

                                      กรณี ภาระงานตาม ขอ ๑) ไมครบ  ใหคณบดีมอบหมายภาระงานอยางใด 

อยางหนึ่งตาม ขอ ๒) รวมกันแลว ไมนอยกวา ๓๕  ชั่วโมง 

            ขอ ๘  ใหผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  มีภาระงานและผลงานวิชาการ ดังนี้ 

                                 ๒) รองอธิการบดี  คณบดี หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะใหมีภาระงานสอนไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง/สัปดาห 

   ๓) ผูชวยอธิการบดี  รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงาน ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะใหมีภาระงานสอนไมนอยกวา ๙ ชั่วโมง/สัปดาห 

            ขอ ๑๐  ใหมหาวิทยาลัย นําขอมูลภาระงานและผลงานวิชาการ ประกอบการพิจารณา

เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือเพ่ิมคาจาง 



๙ 

 

 

            ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทาง

มอบหมายงานใหผูท่ีมีภาระงานไมครบตามขอบังคับ  

                             คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                         -   เนื่องจากมีบางคณะปรับหลักสูตรใหม  ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงบางสาขาวิชาอาจยุบ
เลิกดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาคุณวุฒิอาจารยผูสอน  หากสามารถสอนรายวิชาใดไดก็ควรเพ่ิมภาระงานสอน 

หรือภาระงานดานอ่ืนใหมากข้ึน 

        -   ในสวนของการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ใหคณบดีพิจารณาบุคคลผูท่ีมีผลประเมิน

คะแนนต่ําสุดหลายปติดตอกันโดยเพ่ิมภาระงาน 
 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  กรณีอาจารยมีภาระงานสอนไมครบ  ใหคณบดีมอบหมายภาระ

งานเพ่ิมใหชัดเจนเปนรายๆ  โดยจัดทําเปนคําสั่งเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ในแตละภาคการศึกษา 
 

                         ๕.๒   รายงานความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตร 

                                 ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลา (ปรับปรุง

ครบรอบ ๕ ป)  สํานักสงเสริมวิชาการฯ  ขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินการจัดสงหลักสูตรไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนี ้

                              -  หลักสูตร ป ๒๕๕๘  ปรับปรุงหลักสูตร    ๖  สาขาวิชา  สกอ.รบัทราบ ๔ สาขาวิชา  

กําลังดําเนินการตรวจสอบ ๑ สาขาวิชา  สงคืนเพ่ือแกไข ๑ สาขาวิชา 

             -  หลักสูตร ป ๒๕๕๙  ปรับปรุงหลักสูตร  ๓๗  สาขาวิชา  สกอ.รับทราบ  ๑๙ 

สาขาวิชากําลังดําเนินการตรวจสอบ  ๑๒  สาขาวิชา  สงคืนเพ่ือแกไข  ๖  สาขาวิชา 
 

               มติท่ีประชุม   รับทราบ   

                      ๕.๓   ระบบการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐  (รอบท่ี ๒) 

              ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดรับสมัครนักศึกษาใหม  ปการศึกษา ๒๕๖๐ แลวนั้น 

ปรากฏวามีผูสมัครเขาศึกษาตอต่ํากวาแผนรับสมัครในบางสาขาวิชา  เนื่องจากมีปจจัยหลายดาน เชน จํานวน

ประชากรวัยเรียนลดลง  กลยุทธการแขงขันดานประชาสัมพันธเพ่ิมสูงข้ึน  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดมีปรับปรุง

กระบวนการรับสมัคร เพ่ือรองรับสถานการณการรับสมัครนักศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยไดกําหนดทางเลือก

การสมัครไว ๓ ทางเลือก คือ 



๑๐ 

 

 

          ๑)  โควตาเรียนดี  แบงเปน  ๒  ประเภท  คือ การสอบคัดเลือกโดยคณะและสาขาวิชา 

และไดสิทธิ์เขาศึกษาตามผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 

         ๒)  โควตาความรูความสามารถพิเศษ  การสอบคัดเลือกโดยคณะและสาขาวิชา 

                         ๓)  ประเภทสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกโดยสํานักสงเสริมวิชาการ  คณะ และสาขาวิชา  

โดยมหาวิทยาลัยไดมีการขยายเวลารับสมัครถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  รายงานตัวนักศึกษา วันท่ี ๖-๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

            มติท่ีประชุม   รับทราบ   

                    ๕.๔  ผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

           ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ในการนี้  จึง

รายงานความกาวหนา ผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ แผนการรับนักศึกษา 

จํานวน  ๓,๔๐๐ คน  ชําระคาบํารุงศึกษาเรียบรอยแลว จํานวน  ๕๒๐ คน  ขอมูล ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม  

๒๕๖๐   

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                   ๕.๕   ขอสังเกตจากการตรวจสอบโครงการ 

           นางสมพร  พิริยะสุขถาวร  ผูอํานวยการกองกลาง  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  จาก

การตรวจสอบการเบิกจายเงินโครงการตาง ๆ ท่ีดําเนินการนั้น  มีขอสังเกตตาง ๆ  ดังนี้ 

                              -  การนํานักศึกษาไปดูงาน/แขงขันทักษะตาง ๆ  ในแตละกิจกรรมควรกําหนดคาใชจาย

ท้ังหมดไวในโครงการนั้น ๆ ใหครบถวน  ในสวนการเบิกคาอาหารวางใหกับนักศึกษาในการไปศึกษาดูงานไม

สามารถเบิกได (การเบิกอาหารวางใชในกรณีจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา)   

                        -  การเชารถโดยสารในการเดินทางไปราชการตาง ๆ  การเดินทางในระยะใกล ๆ ผูเบิกจะ

เบิกเต็มจํานวนตามท่ีกําหนดแตเพ่ือความถูกตองผูเบิกตองเบิกตามความเปนจริง 

        -  คาตอบแทนวิทยากร  ควรระบุในโครงการวา วิทยากรมาจากหนวยงานใด กรณีเบิกเกิน

อัตราใหกําหนดไวในโครงการใหชัดเจน 

         -  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/คาเงินรางวัล  ตามระเบียบกําหนดไวให

เบิกตามความเหมาะสมและประหยัด  แตผูเบิกมักเบิกในอัตราสูงเกินไป  

        -  คาเสื้อกรรมการ/ผูเขาอบรม  ตามระเบียบมิไดกําหนดใหมีการเบิกจาย 



๑๑ 

 

 

        -  การจัดกิจกรรมทําบุญ ตักบาตรในประเพณีตาง ๆ  ผูเสนอโครงการขอเบิกคาอาหารแหง 

ตามระเบียบไมถือวาเปนคาใชจายของสวนราชการ เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึง

จะตองกระทําดวยคาใชจายของตนเอง 

                        -  คาตอบแทนผูทรงฯ  ในการวิพากษหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯ  กําหนดใหเบิกลักษณะเหมา

จาย  แตผูเสนอโครงการมักขอแยกเบิกคาท่ีพัก และคาเดินทาง  
 

                           ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ   รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนของการ

จัดทําฏีกาเบิกจายนั้น  หากอาจารยทานใดทําฏีกาเบิกจายเอง ขอใหผานเจาหนาท่ีพัสดุ/การเงิน ประจําคณะ

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองกอนจัดสงฏีกามายังสวนกลาง เพ่ือกลั่นกรองความถูกตองอีกครั้ง 
 

                           นางสถาพร   บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา จากการเขาตรวจสอบภายในตามหนวยงานตาง ๆ แลวนั้น  มีขอสังเกตดังนี้   

                              -  การเบิกจายของหนวยงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคในโครงการท่ีกําหนดไว        

                        -  การลงทะเบียนจัดซ้ือวัสดุของหนวยไมครบถวน  ลงหมายเลขครุภัณฑไมครบถวน 

          -   การบริหารสัญญาทุนวิจัยไมเปนไปตามขอตกลง  ควรมีมาตรการเรงรัดมากกวานี้ 

        -   การบริหารความเสี่ยงของหนวยงานไมสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

        -   เรงรัดการเบิกจายงบกระตุนเศรษฐกิจ 
 

                  มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

                  ๕.๖   รายงานการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ป ๒๕๖๐ 

                          อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงกิจกรรมการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องของศูนยคอมพิวเตอร ป ๒๕๖๐   ซ่ึงไดดําเนินการรวมมือกับระหวางเจาหนาท่ีของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ  คณาจารยจากคณะ/สถาบัน/สํานัก 

รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ ดําเนินการCommon data set 

โดยมีฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการจัดการสาขาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตรและ

ฐานขอมูลการศึกษาของนักศึกษาคณาจารยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศการสรางความรวมมือรวมกับมูลนิธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขายและการดําเนินการรวมกับ Google Apps โดยมีการรายงานขอมูลผูเขาใชงานราย

สัปดาหของ อีเมลท้ังหมด ไฟลท่ีเปนเจาของ แฮวเอาทวีดีโอ จํานวนไฟลท่ีแชรกับหนวยงานภายนอกดวยลิงค  

จํานวนไฟลท่ีแชรกับหนวยงานภายในดวยลิงก   และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปนเจาภาพ รวมมือกับ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมประกวดเรื่องเลาดิจิทัล ในกลุมจังหวัด

ภาคกลาง/ภาคใต  วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 



๑๒ 

 

 

                   มติท่ีประชุม  รับทราบ       
 

                       ๕.๗   ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการ 

                                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการเลือกตั้ง

กรรมการสภาวิชาการ จากผูบริหารหรือคณาจารยประจํา  ซ่ึงจัดใหมีการเลือกตั้ง วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  

ดังนี้ 

                               -  คณะครุศาสตร   ไดแก   อาจารย ดร.สุมาลี  พงษติยะไพบูลย 

               ผูมีสิทธเลือกตั้ง  ๑๘ คน   มาใชสิทธิ์  ๘  คน  คิดเปน ๔๔.๔๕% 

                     -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     ไดแก   ผศ.ดร.สุทัศน  นาคจั่น 

                               ผูมีสิทธเลือกตั้ง  ๑๐๔ คนมาใชสิทธิ์  ๔๕  คน คิดเปน ๔๓.๒๗%  งดออกเสียง  ๑                

                           -  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา 

                        ผูมีสิทธเลือกตั้ง  ๔๓ คน   มาใชสิทธิ์  ๑๒  คน  คิดเปน ๒๗.๙๑  % 

                    -  คณะวิทยาการจัดการ  ไดแก   ผศ.ดร.โสภาพร  กล่ําสกุล  

                       ผูมีสิทธเลอืกตั้ง  ๔๑ คน   มาใชสิทธิ์  ๒๔  คน  คิดเปน ๕๘.๕๔  % 

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดแก   ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร  ประภาสะโนบล 

                       ผูมีสิทธเลอืกตั้ง  ๒๕ คน   มาใชสิทธิ์  ๑๐  คน  คิดเปน ๔๐ %   บตัรเสีย   ๑           

-   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดแก   อาจารย ดร.สุกุมา   อวมเจริญ 

                       ผูมีสิทธเลอืกตั้ง  ๒๕ คน   มาใชสิทธิ์  ๑๓  คนคิดเปน ๕๒ %งดออกเสียง๑            

  -   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดแก อาจารย ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี 

                       ผูมีสิทธเลอืกตั้ง  ๔๑ คน   มาใชสิทธิ์  ๒๙  คน  คิดเปน ๗๐.๗๔ %   

                     มติท่ีประชุม รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่องอื่น  ๆ   

                            ๖.๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาในตางประเทศ 

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                   สําเนาหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๙๑(๒) /ว ๑๖๘๒                  

ลงวันท่ี  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙   ประกาศ แจงวาไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัด

การศึกษาในตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๕๙   เพ่ือเปนกรอบในการสงเสริมให



๑๓ 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีมีความพรอมดานวิชาการ   ดําเนินการจัดการศึกษาในตางประเทศไดอยางมีมาตรฐาน

และคุณภาพในระดับนานาชาติ  รวมท้ังสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  

สาระสําคัญประกอบดวย  ขอ ๔  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   ขอ ๕   แนวทางการจัดการศึกษา    

ขอ ๖   การจัดการศึกษา  ขอ ๗  หลักสูตร/สาขาวิชา  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓๒-๓๕ ) 

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ       

                         ๖.๒  ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล ท่ี ๑๐ 

                                 สําเนา หนังสือจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ดวนท่ีสุด ท่ี พบ ๐๐๑๗.๓/ว ๒๐๐๙๘ 

ลงวันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๙ แจงวา สํานักราชเลขาธิการไดแจง  ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระ

เจาอยูหัววา ระหวางท่ีประชาชนยังมิไดถวายพระปรมาภิไธย เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระ

ราชประเพณี สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๗)  ดังนี้ 

                            ๑) ใหเฉลิมพระปรมาภิไธยวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร คําอาน  สม – เด็จ – พระ – เจา –อยู – หัว - มะ – หา – วะ – ชิ –รา – ลง – กอน – บอ – ดิน 

ทระ – เทบ – พะ – ยะ – วะ – ราง – กูน      

                            ๒) ภาษาอังกฤษวา “His Majesty  King 

MahaVajiralongkornBodindradebayavarangkun” 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ       

                        ๖.๓  หลักเกณฑและหลักฐานประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการตางประเทศ  และวิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย  

                               สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๕  ลงวันท่ี ๒๒ 

ธันวาคม  ๒๕๕๙  แจงวา เนื่องจากในปจจุบันปรากฏขอเท็จจริงวา หลักฐานประกอบการเบิกจายคาบัตร

โดยสารเครื่องบินของแตละสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยสายการบินภายในประเทศไดยกเลิกการออก

กากบัตรโดยสาร  และเรียกเก็บคาใชจายท่ีระบุรายการในใบเสร็จรับเงินแตกตางกัน  มีการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมหรือคาบริการ ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากคาโดยสารเครื่องบิน นอกจากนี้ในสวนของการจอง

ท่ีพักในการเดินทางไปราชการท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ปจจุบันมีการใชบริการจองท่ีพักผานตัวแทน

จําหนายซ่ึงเปนผูใหบริการผานเว็บไซตท่ีมิใชโรงแรมหรือท่ีพักแรม ทําใหผูเดินทางไปราชการเกิดปญหาในการ

เบิกจาย ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงการคลัง จึงกําหนดหลักเกณฑและหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการ



๑๔ 

 

 

ตางประเทศ  และวิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย ใหสวนราชการถือปฏิบัติ

ในแนวทางเดียวกัน  (รายละเอียดตามเอกสาร     หนา   -     ) 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ       

 ๖.๔  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี 

๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

  -  อนุมัติในหลักการ เรื่องการตอรองราคาท่ีดิน  โดยมอบหมายให พลเอกสุรินทร  

พิกุลทอง  เปนประธานกรรมการตอรองราคาท่ีดินเพ่ือความเปนธรรม   แลวเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอีกครั้งวาจะซ้ือท่ีดินหรือไมอยางไร    

  -  รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  -  ใหความเห็นชอบ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  เปนผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แจงผลการสรรหาฯ 

  -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน   ๓๒  ราย 

  -   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๖  ราย 

  -   เห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับป 

พ.ศ.๒๕๕๙   

  -  อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  จํานวน 

๑๒๕  ราย   ไดแก 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  ภาคนอกเวลา ๑๕ ราย 

                                   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาคนอกเวลา ๓๐ ราย 
 

คณะวิทยาการจัดการ      สาขาวิชาวิทยาการบริหารธุรกิจ  ภาคนอกเวลา   ๒๐  ราย 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      ภาคปกติ ๕    ราย 
 

คณะครุศาสตร                สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาคนอกเวลา    ๒๐   ราย 

                 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาคนอกเวลา    ๒๕   ราย 
 

     -  ใหความเห็นชอบ  ครุยวิทยฐานะ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

    -  ใหความเห็นชอบ  แตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  เนื่องจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ จะครบวาระการดํารงตําแหนง วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

    -  ใหความเห็นชอบการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนเปนกลุมสาขาวิชา ไดแก  ๑) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Cluster)  ๒) กลุมวิชาสุนทรียศาสตร  



๑๕ 

 

 

(Aesthetics Cluster)  ๓) กลุมวิชาการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ (Nursing and Health Science 

Cluster)  

     -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

     -  รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาใน

ตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๕๙ 
   

หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ี

ประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆเพ่ิมเติม  ประธานจึงกลาวขอบคุณผูมาประชุม

ทุกทานแลวปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๐ น.   

 

 

         นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

              ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

 

                  นายสะอาด  เข็มสีดา 

                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
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