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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๕    คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม           อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ        รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว           รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน            รองอธิการบดี     กรรมการ   

๕. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน            รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี          ผูชวยอธิการบดี                        กรรมการ 

๘. อาจารยเมธาวิน         สาระยาน          ผูชวยอธิการบดี              กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ปญญา            ทองนิล            คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 

๑๐.ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         กรรมการ 

๑๒. อาจารยชลิดา         ชางแกว            (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 

๑๓. อาจารย ดร.วิวิศณ    สขุแสงอราม     (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๕. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๖. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                      กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๒๐. อาจารยวิชชุดา         ขําประถม         (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต   กรรมการ   

๒๑. ผศ.ณรงค             ไกรเนตร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                 กรรมการ 

๒๒. ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร     ประภาสะโนบล  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     กรรมการ 

๒๓. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 
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๒๔. นางนับวรรณ            เอมนุกูลกิจ       ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                                 กรรมการ               

๒๕. นางสมพร   พิริยะสุขถาวร     ผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ             

๒๖. นายอภิรัตน  พานทอง            (แทน) ผอ.สํานักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   ๔    คน 

๑. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี      รองอธิการบดี    ไปราชการ                    

๒. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี    ไปราชการ   

๓. อาจารย ดร.ศุภณัฎฐ   ทรพัยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา           ไปราชการ      

๔. อาจารยจรรยาพร       บญุเหลือ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา           ติดราชการ         
 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน    ๕   คน  
๑. นางสาวเพียงใจ         เรืองชัย              นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๔. นางสถาพร  บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

๕. นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๙.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

วาระกอนการประชุม     - การนําเสนอระบบชุมสายโทรศัพท หรือตูโทรศัพทสาขา  

                                    PlanetCloud PBX 

                                     นายพิพัฒน อิสริยะพฤทธิ์  ประธานกรรมการบริษัทยูเอฟโอ จํากัด นําเสนอตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ดวยบริษัทยูเอฟโอ จํากัด รวมกับ บริษัทแพลนเน็ต คอมมิวนิ เคชั่น เอเชีย จํากัด                            

ขอนําเสนอระบบชุมสายโทรศัพทหรือตูโทรศัพทสาขาท่ีพัฒนาการทํางานใหอยูในรูปแบบของ Software as a 

Service – SaaS โดยไมตองลงทุนติดตั้งอุปกรณตูโทรศัพทสาขา ทําใหการสื่อสารของหนวยงานงาย สะดวก 

และรวดเร็วยิ่งข้ึน   ลดคาโทรศัพทรายเดือน  ลดคาบริการโทรออกภายนอก  สามารถเพ่ิมหรือลดจํานวนผูใชได

ตามตองการทันที ไมตองเสียเวลาปรับเปลี่ยน แกไขตูสาขาโทรศัพทเดิม  โทรสนทนาไดท้ังเสียงและวีดีโอผาน

อุปกรณ  Smart Mobile Phone, IP Phone Video Phone Conference, Notebook & PC สื่อสารผาน

โครงการอินเตอรเน็ต และ WiFi ท่ัวโลก (คลายกับ Line แตสามารถโทรออกไปยังโทรศัพทพ้ืนฐานและมือถือได) 

ฟงชั่นการทํางานตามมาตรฐานตูสาขาโทรศัพท  หากมีปญหาสามารถโทรมาแจงกับบริษัทไดทันที เนื่องจากมี 

Call Center เพ่ือปรึกษาแจงเหตุขัดของตลอด ๒๔  ชั่วโมง 
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          ประธาน  แจงตอท่ีประชุม ขอบคุณบริษัทแพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 

จํากัด ท่ีเสนอ PlanetCloud PBXระบบชุมสายโทรศัพทหรือตูโทรศัพทสาขา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะนําขอมูลราย 

ละเอียดไปพิจารณาในโอกาสตอไป 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
       

                         ๑.๑   แผนการดาํเนนิงานของหนวยงาน 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงวา ในการจัดโครงการตาง ๆ ตามท่ีสาขาวิชาได

เสนอขอจัดกิจกรรมนั้น  ขอใหหัวหนาหนวยงานไดพิจารณารายละเอียดของโครงการโดยใหนํานโยบายแผนงาน

ท่ีคณบดีแถลงวิสัยทัศนไวนําลงไปสูกิจกรรมโครงการดังกลาวดวย เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลอง เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันและเกิดการพัฒนาในชวงระยะเวลา ๔ ป โดยหนวยงานไดเสนอแผนงาน  ดังนี ้

                             คณะเทคโนโลยีการเกษตร เนนศูนยทดสอบเกลือ ศูนทดสอบสารปนเปอน พัฒนา

นวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย  สมารทฟารมตนแบบ 

                             คณะมนุษยศาสตรฯ เนนใหบริหารจัดการการศูนยภาษา ศูนยอาเซียน สถาบันชางเมือง

เพชรศูนยปฏิบัติการการทองเท่ียว 

                            คณะครุศาสตร เนนศูนยพัฒนาครู  ปรับเพ่ิมสมรรถนะของนักศึกษาสายครู   

                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนนเรื่องโรงเรียนอาหารนานาชาติ และหลักสูตร

โครงการระยะสั้นเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ พัฒนาครูคณิต-วิทยาศาสตร  พัฒนาศูนยสะเต็มศึกษา   

                            คณะวิทยาการจัดการ เนนสถาบันโลจิสติกส  การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

สถาบันแฟรนไชสและธุรกิจ 

                            คณะพยาบาลศาสตร เนนการเปดคลินิกทันตกรรม  พัฒนาและเปดหลักสูตรทันตแพทย  

จัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยสําหรับผูสูงอายุ  และจะทํารวมมือกับคณะครุศาสตรจัดการสอน English 

Program สําหรับเด็กเล็ก รวมมือกับคณะวิศวกรรมฯ เพ่ือผลิตดานกายอุปกรณการแพทย  รวมมือกับคณะ

วิทยาการจัดการในโครงการบริหารจัดการสถานพยาบาล 

                            คณะวิศวกรรมฯ  จะดําเนินการศูนยการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ผลิตนวัตกรรมท่ี

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

                            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดตั้งศูนยสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคาเพ่ือการขาย  

และตอยอดสินคาภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช IT  เขารวมดําเนินการจัดตั้ง ศูนยdata center  ในการจัดเก็บขอมูลท่ี

มีปริมาณมากโดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยใหเปนระบบ 
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                            สถาบันวิจัยฯ เนนการทําวิจัยเชิงนวัตกรรมและการตอยอดผลิตภัณฑท่ีมีอยูในเชิง

พาณิชย งานอาเซียนสัมพันธ ขยายขอบขายแหลงทุนวิจัย  ใหความสําคัญดานงานบริการวิชาการโดยเชื่อมโยง

กับงานวิจัยใหมากข้ึน 

                             สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการศาสตรของพระราชา และโครงการในพระราชดําริ  

วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนกสิกรรมครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และดําเนินการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบการใชบริการโดยใชระบบอินเตอรเน็ตท้ังหมด  และศูนย

ฐานขอมูลทองถ่ิน 

                             สํานักสงเสริมวิชาการฯ  เนนการใหบริการดานวิชาการแบบ One stop service              

ดาน Online  ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบกาวกระโดด 
 

                             มติท่ีประชุม    มอบรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลหนวยงานโครงการ

ตามท่ีไดมอบหมาย   

                                              มอบคณบดี ผอ.สํานัก ผอ.สถาบันทุกทาน  นํานโยบายและแผนงาน                

ลงไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนหนวยงานใหประสบความสําเร็จตามท่ีแสดงวิสัยทัศนไว และให

หนวยงานท่ียังไมไดรายงานผลดําเนินกิจกรรม ตอสภามหาวิทยาลัยใหนําเสนอผลงาน สวนสถาบัน สํานัก                  

ใหรายงานการดําเนินตอสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 

                            ๑.๒ การดาํเนินงานงบประมาณเหลือจาย ป๒๕๖๐ 

                                  ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัไดพิจารณาอนุมัติเงิน

เหลือจายประจําป ๒๕๖๐ แลวนั้น  จึงขอใหผูมีหนาท่ีเก่ียวของรีบดําเนินการเรื่องการเขียนแบบ การอนุมัติ

จัดซ้ือจัดจาง  ในสวนของแผนงานโครงการประจําป ใหกองนโยบายและแผน จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลา 

เพ่ือจะไดติดตามทวงถาม และรายงานผลการปฏิบัติไดชัดเจนทันกําหนด 
 

                                 มติท่ีประชุม  มอบ ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  และผูเก่ียวของดําเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓–๑๗) 

                    มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข  
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ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

-   ไมมี   - 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
                       ๔.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

                     นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

ถึง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙   ในสวนของประเด็นความเสี่ยง  มีดังนี้ 

                           ๑) รายไดมหาวิทยาลัยลดลง  แนวทางการจัดการความเสี่ยง ไดแก  ปรับปรุงกลยุทธ           

แนวทางการรับนักศึกษาเชิงรุก ดานกระบวนการรับหรือประชาสัมพันธ  แนวทางการเพ่ิมรายไดจากงานบริการ

วิชาการ  โดยการเพ่ิมกิจกรรมการหารายได เชน หลักสูตรการพัฒนาทางดานอาชีพ  หลักสูตรระยะสั้นท่ี

เหมาะสมกับโครงสรางประชากร  การกําหนดวงเงินโดยใหทุกหนวยงานจัดหารายไดใหเพ่ิมข้ึนจากเงินรายไดท่ี

ไดรับประจําปงบประมาณรอยละ ๑๐   การปรับปรุงกระบวนการหรือมาตรการในการลดและควบคุมกํากับดูแล

ดานพลังงาน 

                              ๒)  การเกิดอัคคีภัย  แนวทางจัดการความเสี่ยง  ไดแก  การจัดทําแผนการรับมือทาง

อัคคีภัย เชน แตงตั้งผูรับผิดชอบดานไฟฟา   การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง  การฝกซอมการหนีไฟ  การรณรงค

เปด-ปดเครื่องใชไฟฟา  การตรวจเช็คอุปกรณไฟฟา  ตรวจสอบสายไฟอาคารเกา  สรางสถานท่ีกําจัดขยะท่ี

ปลอดภัย 

                           ๓)  ชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร  แนวทางจัดการความเสี่ยง ไดแก พัฒนาระบบ

การจัดการเรื่องรองเรียน  พัฒนาระบบการใหบริการท่ีมีมาตรฐานและเพ่ิมระบบการใหบริการแบบออนไลนให

มากข้ึน  ใหความรูแกผูใหบริการและผูรับบริการ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการ

ความรูเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  สรางวัฒนธรรมการแตงกายและการประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกตอง

ใหกับศึกษาและบุคลากร  ประสานผูดูแลระบบใหปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑการ

ประเมินและตัวชี้วัดของเว็บโอเมทริกซ 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

         -  ควรมีการเพ่ิมเติมเรื่องการตรวจสอบการใชงานของลิฟทตามอาคาร เนื่องจากบาง

อาคารลิฟทมีการใชงานมาเปนเวลานานและควรมีการทําประกันอุบัติเหตุจากการใชลิฟทโดยสาร  ในสวนการ  

ใชรถราชการในการเดินทาง ควรทําประกันอุบัติเหตุใหกับพนักงานขับรถยนตดวย   
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         -   การแนะแนวศึกษาตอ  ควรมีการวางแผนรวมกันทุกคณะ และดําเนินการในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย โดยแบงการแนะแนวออกเปนชวง ๆซ่ึงจะไดเชิญผูเก่ียวของรวมหารืออีกครั้ง   

         -   ประเด็นความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยนั้น ควรเนนเรื่องการฝกซอมการหนีไฟ  และควร

ใหความสําคัญเก่ียวกับการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                       ๔.๒  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา  2559   
                              ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  นําเสนอตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  ซ่ึงผลประเมินมีคะแนน

เฉลี่ย ๔.๓๘ (อยูในระดับดี)  นับวามีพัฒนาการท่ีดีข้ึนมาก  จากผลการประเมิน ป ๒๕๕๗  คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖  

ผลการประเมิน ป ๒๕๕๘  คะแนะเฉลี่ย ๔.๒๗  ในสวนขององคประกอบท่ีไดคะแนนนอย ป ๒๕๕๙  มีดังนี้  

                          สกอ.ท่ี ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม      คะแนนเฉลี่ย ๓.๓๕      

                          สกอ.ท่ี ๑.๒  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก       คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗      

                          สกอ.ท่ี ๑.๓  อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย ๑.๗๘  

         สกอ.ท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค    คะแนนเฉลี่ย ๓.๓๕          

                           สกอ.ท่ี ๒.๓  ผลงานวิจัยทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  คะแนนเฉลี่ย ๓.๓๕                                                                    

                           สกอ.ท่ี ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ                   คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗   
        

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา    ไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนและ

ควรนําปฏิบัติ ดังนี ้

            -  ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสอดคลองกันในทุกมิติ 

                             -  มหาวิทยาลัยควรมีระบบการจัดการความรูโดยถอดความรูจากบทเรียนจากการศึกษา

หรือการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี และสรุปเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมีจากองคความรู นําไปสูการปรับไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

                             -  มหาวิทยาลัย ควรกํากับติดตามและประเมินผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ

แขงขัน จากการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณการ

กําหนดคาเลาเรียน การเพ่ิมบุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะสมกับภาระงาน 

                             -  มหาวิทยาลัยควรกํากับและเรงรัดการทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยเผยแพร จดสิทธิบัตร คัดเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพ

มาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

                             -  ควรมีการวิเคราะหตัวชี้วัดและเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรท่ีไมบรรลุผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในแตละป 
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                              -  ควรมีการวางแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ

สูงข้ึน 

                              -  ควรมีการกํากับติดตามใหทุกหนวยงานมีการจัดการความรูท่ีเปนองคความรูตรงตาม

วิชาชีพของหนวยงาน 

                            -  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ รวมท้ังดําเนินการใหเปน      

ไปตามระบบและกลไก 

    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

          -   ควรมีการกําหนดรายละเอียดระยะเวลาการทําผลงานทางวิชาการในสัญญาจาง เพ่ือ

เปนขอปฏิบัติ เพ่ือใหอาจารยเห็นถึงความจําเปนตองทําผลงานวิชาการ และความกาวหนาของการทํางาน 

               -  ควรปรับอัตราคาจางใหเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบงานบริหารบุคคลและผูเก่ียวของ พิจารณาประเด็น

อัตราคาจาง และการกําหนดระยะเวลาการทําผลงานวิชาการไวในสัญญาจางเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ  มอบสํานัก

สงเสริมวิชาการฯ สังเคราะหผลการประเมินของคณะ แลวเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาใหความ

คิดเห็น 

                         ๔.๓   การพิจารณากรอบอัตรากําลังบุคลากร ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

                      นายอภิวัฒน  พานทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (แทน) ผู อํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย จะสิ้นสุด

ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงตองมีการทบทวนและกําหนดกรอบอัตรากําลังฉบับใหม  โดยมี (ราง) กรอบ

อัตรากําลัง ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ดังนี้ 

                    หนวยงาน                           สายวิชาการ               สายสนับสนุน     

          คณะครุศาสตร                                            ๔๖  อัตรา                   ๑๔    อัตรา 

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร                         ๕๑  อัตรา               ๑๕    อัตรา               

          คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                                      ๕๘  อัตรา                ๑๗    อัตรา 

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ               ๕๔  อัตรา              ๑๖    อัตรา  

          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      ๑๖๖  อัตรา              ๒๐    อัตรา  

          คณะวิทยาการจัดการ                                         ๖๖  อัตรา               ๑๔    อัตรา 

          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        ๖๐  อัตรา               ๒๕    อัตรา 

          คณะพยาบาลศาสตร                                          ๕๙  อัตรา              ๑๘    อัตรา 

          สํานักงานอธิการบดี                                                     ๑๒๓    อัตรา 
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          สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ                                                      ๔๔    อัตรา 

          สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                                                ๑๖    อัตรา 

          สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                ๒๒    อัตรา 

          หนวยตรวจสอบภายใน               ๔    อัตรา 

ศูนยสงเสริมการกีฬา           ๔    อัตรา 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ ใหทุกคณะ  นําขอมูลไปพิจารณาความเหมาะสมและความ

เปนจริงของแตละหนวยงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
                         ๕.๑  รายงานผลการสอบรายงานผลการรายงานผลการสอบทานการเบิกจายงบประมาณ

รายจาย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓  (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                   นางสาวเพียงใจ เรืองชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายใน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสงรายงานผล

การสอบทานการเบิกจายงบประมาณรายจายมาเพ่ือทราบ และนําขอเสนอแนะไปใชเปนแนวทางในการเบิกจาย

งบประมาณในไตรมาสถัดไป  เพ่ือใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดนั้น   ในการนี้ 

หนวยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการสอบทานการเบิกจายงบประมาณรายจายดังกลาว ให

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบ ดังนี้ 

          ๑. ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓

จําแนกตามประเภทเงิน ดังนี้ 

      ๑.๑ งบประมาณรายจายประจํา (เปาหมายรอยละ ๗๖)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ไดรับวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๓๑.๖๙ ลานบาท 

เบิกจายแลว  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  ๒๓๕.๘๐ ลานบาท  คิดเปนรอยละ ๗๑.๐๙  ซ่ึงผลการเบิกจาย ต่ํากวา

เปาหมาย  ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  คิดเปนรอยละ ๔.๙๑ 

       ๑.๒ งบประมาณรายจายลงทุน (เปาหมายรอยละ ๖๓)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ไดรับวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน๒๘๒.๗๗ ลานบาท

เบิกจายแลว  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๙๘.๖๖ ลานบาท  คิดเปนรอยละ ๗๐.๒๖  ซ่ึงผลการเบิกจาย  สูงกวา

เปาหมาย   ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด คิดเปนรอยละ ๗.๒๖ 

       ๑.๓   งบประมาณรายจายภาพรวม (เปาหมายรอยละ ๗๓)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ไดรับวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖๑๔.๔๖ ลานบาท



๙ 

 

 

เบิกจายแลว  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๓๔.๔๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๐.๗๑ ซ่ึงผลการเบิกจาย ต่ํากวา

เปาหมาย  ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด คิดเปนรอยละ ๒.๒๙  (ขอมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

          ๒.  เงินกันไวเบิกเหลื่อมปท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงิน   มหาวิทยาลัยมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อม

ป จํานวนท้ังสิ้น ๕๓.๗๐ ลานบาท มีการเบิกจายแลว  จํานวน ๕๓.๗๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

              ดังนั้น  ขอใหทุกหนวยงานเรงรัด กํากับติดตาม การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง และการ

บริหารสัญญาจาง เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจายงบประมาณไดตาม

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                        ๕.๒  รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๖๕๐ ของนักเรียน

โรงเรียนสาธิต 

                                      อาจารยวิชชุดา  ขําประถม  (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม                 

ใหทราบวา ในปการศึกษา ๒๕๕๙  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๖ สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๙ ราย  

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๒–๔๔)     พบวา 

-  น.ส.ปภาวรินท  สมรักษ  ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม.๖  เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๙ ราย      

แบงเปนเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ จํานวน ๒๔ ราย  เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน  จํานวน ๕ ราย  

-  สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ท่ีผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม.๖  เขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี  ๓ อันดับแรก ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนตน 

-  คณะท่ีผูสําเร็จการศึกษา สนใจและเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ๓  อันดับแรก               

ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร เปนตน 

                                 อาจารยณัทกวี  ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ควรสรางคานิยมการศึกษาตอในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  ใหกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต 



๑๐ 

 

 

เนื่องจากนักเรียนสาธิตเปนนักเรียนท่ีมีศักยภาพ   ควรมีการแนะแนว พรอมใหโควตาการศึกษาตอในสาขาวิชา

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบโรงเรียนสาธิต และสํานักสงเสริมวิชาการฯ ดําเนินการ 

                      ๕.๓  รายงานความเคลื่อนไหวแนวทางการผลิตและพัฒนาครู 

                    ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครศุาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีได

เขารวมประชุมการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

           ๑) คุรุสภากําหนดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู ๔ มาตรฐาน ไดแก ดานความรู ครอบ
คลุมความรูวิชาชีพครูและวิชาเอก  ดานทักษะ ครอบคุลมวิชาชีพครูท่ีตองปฏิบัติได  ดานความเปนครู 
ครอบคลุมคุณลกัษณะความเปนครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

                    ๒)  โครงการผลิตครูเพ่ือทองถ่ิน  ป ๒๕๕๙ ใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๕ ท่ีมีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ 
ท้ังผลการเรียนเฉลี่ยรวม วิชาเอก วิชาครู สอบคัดเลือกตามโครงการฯ  ซ่ึงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี สอบติดแลวจํานวน ๔๑ คน     

                    ปการศึกษา ๒๕๖๐  สกอ.จะคัดเลือกนักศึกษา ปท่ี ๒-๕ ท่ีมีผลการเรียน ๓.๐๐  
สอบแขงขันตามอัตราวางของภูมิลําเนานักศึกษา และตองเรียนในสถาบันเดิมจนจบการศึกษา และบรรจุตาม
ภูมิลําเนาท่ีสอบได  นักศึกษาชั้นปที ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๐   สอบแขงขันตามอัตราวาง โดยใชผลการเรียนเฉลี่ย 
ของชั้น ม.๖  เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ข้ึนไป มีคะแนนสอบ O-net อยูใน ๓๐ % แรกของจังหวัดภูมิลําเนา 

                    ปการศึกษา ๒๕๖๑   สอบคัดเลือกจากนักเรียน ม.๖  เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ข้ึนไป มี
คะแนนสอบ O-net อยูใน ๓๐% แรกของจังหวัดภูมิลําเนา 

                   โดยมีเกณฑคัดเลือกสถาบันผลิตครู/พัฒนาอัตราวาง/สถาบันผลิต ในผลิตแตละภูมิภาค
เปนหลัก   ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการจัดสรรนักศึกษา สาขาภาษาไทย จํานวน ๓๐ คน สวน
สาขาอ่ืน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(กําแพงแสน) และมหาวิทยาลัยนครปฐม เปนสถาบัน
ผลิตในกลุมภาคกลางตอนลาง   สวนสถาบันท่ีไมผานเกณฑการพัฒนาผลิตครู สกอ.จะไดเปนสถาบันพัฒนาครู
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน โดยใหงบประมาณพัฒนา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ป 

                   ในสวนโครงการคูปองพัฒนาครู (๑๐ ,๐๐๐ บาท/คน/ป ) ป  ๒๕๖๐  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอใหหนวยงานเสนอหลักสูตรพัฒนาครู  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ผานการอนุมัติ ๖ หลักสูตร  ซ่ึงมีผูเขาอบรบ ๒ รุน จํานวน ๑๐๐  คนในป ๒๕๖๑  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขอใหหนวยงานสงหลักสูตรพัฒนาครู ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะ สาขาวิชา รวมเสนอ
หลักสูตรพัฒนาครูในนามของมหาวิทยาลัยรวมกัน 

 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบคณะครุศาสตร  ดําเนินการ 
 

                       ๕.๔ รายงานบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางจุฬาลงกรณ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๑๑ 

 

 

                              ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา   มหาวิทยาลัยไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“การตรวจสอบ การลอกเลียนงานวรรณกรรมดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการ

ตรวจสอบ และปองปราบมิใหมีการกระทําอันเปนการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงมีระยะเวลา

ความรวมมือ ๕ ป  ท้ังนี้ไดลงนามความรวมมือเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม) 
           

              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                        ๕.๕  โครงการจัดพิมพหนังสือ รอยเสด็จ ฯ  เพชรบุรี  เหนือกวารัก..ย่ิงกวาภักดี 

                               อาจารยอภิรัตน   วงศศุภชาติ  ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัย ไดจัดทําหนังสือประมวลพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงมีพระราชกรณียกิจในจังหวัด และสืบ

สานพระราชปณิธานโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  โดยเปดโอกาสใหรวมสมทบทุน ในราคาเลม

ละ ๓๙๙ บาท ทานใดสนใจประสานงานไดท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

                มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

    ๕.๖  รายงานผลการดําเนินโครงการขยายผลการทํากิจกรรมชดเชยคารบอน เพ่ือ
สนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปท่ี ๔    
 

                               อาจารยอภิรัตน   วงศศุภชาติ  ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักวิทยบริการฯ  ไดเขารวมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชย

คารบอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปท่ี ๔” โดยการดําเนินงานดังกลาวถือวาเปน

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  เนื่องจากชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาพรวมลง ท้ังนี้ สํานักวิทย

บริการฯ ไดรับการตรวจสอบการปลอยกาซเรือนกระจก และดําเนินกิจกรรมชดเชยจนนับไดเทากับศูนย  หรือท่ี

เรียกวา Carbon Neutral  และไดเขารับเกียรติบัตรจากประธานกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก  ในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   

             มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                     ๕.๗  บันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับเดอะเวเนเซีย หัวหิน-ชะอํา 

                              ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยเดอะเวเนเซีย    

หัวหิน-ชะอํา มีความประสงคทําความรวมมือรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือรวมกันพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพ ความสามารถของนักศึกษาท้ังดานวิชาการและนันทนาการไดอยางเต็มท่ี และเปดโอกาสใหนักศึกษา



๑๒ 

 

 

สามารถรวมงานกับ บริษัทท้ังรูปแบบนักศึกษาฝกงาน พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว และพนักงานประจํา  โดยจะ

มีพิธีลงนามความรวมมือ ในวันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๖๐             
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                             ๖.๑  สรุปประเด็นความแตกตางระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   

พ.ศ. 2535 กับ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

                                   ดวยกรมบัญชีกลาง  ไดมีการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง จากเดิม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  มาใชระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดมี

การสรุปประเด็น ความแตกตางระหวางระเบียบเดิม และระเบียบใหม ใหทราบ  (ตามเอกสาร หนา  ๔๖ –๔๙)     

                มติท่ีประชุม รับทราบ      

                         ๖.๒  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  

๑๘  กันยายน ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๔๓  ราย 

           -  ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาการศึกษาปฐมวัย  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

           -  อนุมัติการตอเวลาราชการใหแก รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา บุญสง ท้ังนี้ใหมีผล

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                              -  รบัทราบ รายงานผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุม 

Cluster อาหาร  การทองเท่ียวและโรงแรม  

           -  ใหความเห็นชอบ  อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีโลจิสติกและระบบ                 

ขนสงและแผนพัฒนาหลักสูตร   แผนการผลิตบัณฑิตหรือการรับนักศึกษา   แผนการเงินและงบประมาณ                      

แผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือเปนศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิบัติ 

งานของสถาบันฯ สวนการจางท่ีปรึกษาใหดําเนินการจัดตั้งสถาบันเรียบรอยกอนจึงเสนอพิจารณาตอไป 



๑๓ 

 

 

- รับทราบ ขอมูลบุคลากร สายวิชาการ ท่ีไดรับทุนการศึกษา  ลาศึกษาตอของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยเปนทุนจากหนวยงานภายนอก  จํานวน  ๑๗  คน   เปนทุนพัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย จํานวน  ๗๕  คน               

- ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลตนเองของสภามหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏเพชรบุรี  

-  รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ

คณะ/สถาบัน/สํานัก 

-  ใหความเห็นชอบโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย           

ครั้งท่ี ๕”  ในระหวางวันท่ี ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- ใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนรุน ๑๔ (ตชด)  จํานวน  ๘๐  คน  ตั้งแตวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ – วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑          

-  อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

จํานวน ๒๑๒,๗๘๑,๘๐๐ บาท   

-  อนุมัติเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไปต้ังจายในปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑  เปนเงิน จํานวน ๕๒,๕๘๖,๐๐๐ บาท 

-  ใหความเห็นชอบการ ประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีมีความมุงม่ันประกอบคุณงาม              

ความดีจนประสบความสําเร็จในวิชาชีพ และทําคุณประโยชนกับประเทศชาติ โดยจัดแสดงประวัติในหอเชิด                   

ชูเกียรติ (Hall of Fame) ของมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๒ ราย  ไดแก   พลเอกสุรินทร  พิกุลทอง ประธาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และ นายพิชัย ขําเพชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

- ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู

ดํารงตําแหนงบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการ 

- แตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน ๒ ราย  ไดแก ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน         

อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  และอนุมัติตําแหนงผูชวยอธิการบดีเพ่ิม ๑ ตําแหนง 

- เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

- ใหความเห็นชอบปรับแกไขชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สุขภาพและความงาม  เปลี่ยนเปนชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  



๑๔ 

 

 

- รับทราบ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รวมกับสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี                

วาดวยการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  ในวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐   
   

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น.   

 

          นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

            ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
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