
๑ 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๒ (๓๕)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม             จํานวน              ๒๗    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.พรรณี           คอนจอหอ        รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๖. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ      ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                           กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ       คุสนิธุ              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                            กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                        กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                                             กรรมการ 

๑๐.อาจารย ดร.กฤษดา      ตั้งชวาล        ผูชวยอธิการบดี                                                กรรมการ   

๑๑. อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี           กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ    

๑๓. อาจารย ดร.ยุพิน      ยนืยง             (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร                                 กรรมการ 

๑๔. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๕. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๖. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๗. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                 กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.พิเชฐ            นลิดวงดี          (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                    กรรมการ 

๑๙. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             กรรมการ 

๒๐. ผศ.ดร.วนิดา            ดรุงคฤทธิชัย     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                                กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                  กรรมการ  

๒๒. อาจารย ดร.พีรศุษย   บุญมาธรรม      (แทน)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ              กรรมการ 

๒๓. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 

๒๔. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๕. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา        กรรมการ 

๒๖. อาจารยภาคย          พราหมณแกว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       กรรมการ   

๒๗. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี          กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ผูไมมาประชุม            จํานวน     ๕   คน 

๑. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี      รองอธิการบดี                                          ไปราชการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                              ติดราชการ 

๓. ผศ.ณรงค                  ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   - 

๔. ผศ.ทัศนัย                  ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา            - 

๕. อาจารยกฤษฎา           สรุิยวงศ            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา            - 
                    

ผูเขารวมการประชุม     จํานวน    ๑๓   คน 

๑. นางภควัน                   จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นายวัณพงศ                 วงศพานิช         (แทน) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร               อมรจุติ     รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล               ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา               แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี                     ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป 

๗. นายอภิวัฒน                 พานทอง           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๘. นางสาวปทมา               ไชยโอชะ           (แทน) รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๙. นางสถาพร                  บุญหม่ัน             หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๐.นางอัญธิกา                 ถาวรเวช            รักษาการหัวหนากลุมสื่อสารองคกร 

๑๑. นายพิชัย                   ขําเพชร             คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

๑๒. ผศ.พิทักษ                  อาจคุมวงศ         คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

๑๓. ผศ.ดร.เอกศักดิ์            บุตรลับ             คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                       ๑.๑  คูมือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 



๓ 

 

 

                                 ประธาน แจงตอท่ีประชุม  ขอเชิญคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัย  ชี้แจงรายละเอียดคูมือการติดตาม ตรวจสอบ ฯ 

                               ผศ.พิทักษ  อาจคุมวงศ  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดทบทวนและมีมติ

กําหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๓  และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

โดยกําหนดใหมีการประเมิน  ดังนี้ 

                ประเด็นท่ี 1  ความสําเร็จตามเปาหมายสําคัญของหนวยงาน   คาน้ําหนักรอยละ  15  
โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จ  จํานวน 3  ประเด็นยอย 6  ตัวชี้วัด  ไดแก  การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงอาหารและ
การทองเท่ียว  การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  การพัฒนามหาวิทยาลัยสูดิจิทัล 
                                 ประเด็นท่ี 2  ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน คาน้ําหนักรอยละ 60  
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 7 ประเด็นยอย 14 ตัวชี้วัด  ไดแก  ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ทําการสอน  พัฒนาการวิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคม  ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี สืบสาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
 

                       ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาองคกร คาน้ําหนักรอยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
จํานวน 1 ประเด็นยอย 2 ตัวชี้วัด ไดแก  การพัฒนาองคกร 

 

                       ประเด็นท่ี 4 คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล คาน้ําหนัก รอยละ 15 โดยมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 4 ประเด็นยอย  5 ตัวชี้วัด ไดแก ความสําเร็จตามเปาหมายของผูบริหาร   การ
บริหารงบประมาณ   คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของผูบริหาร  ผลการประเมินผลงานของหนวยงาน 

 

                      มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี๑ (๓๔)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๑๖)  
 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑ (๓๔)/๒๕๖๓    โดยมีการแกไข   ดังนี้ 
 

                     หนาท่ี ๕   บรรทัดท่ี ๑๐        ขอความ       “สวนปญจนวุฒิยานุสรณ ”  

                                                                    แกไขเปน      “สวนปญจนวุติยานุสรณ”   
   



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                      ๓.๑   บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม                           

                                รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                 

ใหทราบวา  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ   ไดเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขารวมจัดตั้งศูนย

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู  แหลงอบรม บมเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ภูมิปญญา นวัตกรรมทางการเกษตร สําหรับเกษตรกร  สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจ ดานการสงเสริม

ผลิตการเกษตรแปรรูป และการตลาด กับสถาบันการศึกษา  ซ่ึง ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดี ไดเดินทาง

ไปรวมลงนามในบันทึกขอตกลงดังกลาว เรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานลงนาม  ในสวนของจังหวัดเพชรบุรี จะเนนการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

เกลือเปนหลัก  (รายละเอียดขอตกลงตามเอกสาร   หนา ๑๘-๒๑)     
 

                                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                       ๓.๒  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว “สวนปญจนวุติยานุสรณ” 
                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                    
ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดใหความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับมหาวิทยาลัย เขาสูมหาวิทยาลัย     
สีเขียว (Green University)  และปรับปรุงภูมิทัศน  ซ่ึงไดมีการกําหนดจัดสราง “สวนปญจนุติยานุสรณ” บริเวณ 
หลังอาคาร ๑ ถึงสะพานแดง และพ้ืนท่ีรอบบริเวณ อาคาร ๒๕  ใหมีความสวยงามรมรื่น และเปนพ้ืนท่ีเสริมสราง
สุขภาวะและการเรียนรูของนักศึกษา ท้ังนี้ ไดมีการไปวัดพ้ืนท่ีและปรับรูปแบบแปลนใหม โดยจะใชงบประมาณ
ในการสราง  จํานวน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท   
 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

-  จัดสถานท่ีสําหรับใหนักศึกษาไดนั่งพักผอน ภายในสวนท่ีจะจัดสราง                         

-  ควรปรับจากตนไมขนาดเล็ก เปนขนาดกลาง หรือขนาดใหญข้ึน เพ่ือความรมรื่น 

และลดภาระในการดูแลตนไมเล็ก 

-  การปลูกตนไมในสวน ควรมีตนไมท่ีเปนสัญญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รวมอยูดวย 

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ และใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดําเนินการ     
 

                         ๓.๓  โครงการปรับปรุงหองประชุมราชภัฏสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                         
ใหทราบวา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ (๓๔)/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม
๒๕๖๓  ใหมีการทบทวนการปรับปรุงหองประชุมราชภัฏสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาสถานท่ี



๕ 

 

 

จัดสรางหองประชุม บัดนี้ คณะทํางาน ไดพิจารณาทําการออกแบบหองประชุมบริเวณ ชั้น ๒ หรือชั้น ๖ ซ่ึงใช
แบบแปลนเดียวกัน  เสร็จเรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณในการจัดสราง จํานวน  ๓๐,๗๑๐,๔๙๐ บาท  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
 

                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
                               -   การจัดสรางหองประชุม  ควรมีความโดดเดน เนนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเพชรบุรี 

                               -   เนนเรื่องความสะอาดของหองประชุม เพ่ิมความกวางใหมากข้ึน จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัยในหองประชุม 

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักการ  มอบสํานักงานอธิการบดี พิจารณาปรับรูปแบบ      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                      4.๑  สรุปโครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ท้ังสิ้น 74,171,100 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ประกอบดวย 
                ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว ประกอบดวย 

11 โครงการหลัก 44 กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 4,427,900 บาท 
                ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ประกอบดวย 10 โครงการหลัก 221 

กิจกรรมงบประมาณท้ังสิ้น 23,055,000 บาท 
                ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 โครงการหลัก 56 

กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 5,220,000 บาท 
                 ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบดวย 7 โครงการหลัก 45 

กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 3,690,000 บาท 
                 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 9 โครงการหลัก 90 กิจกรรม 

งบประมาณท้ังสิ้น 28,856,300 บาท 
                 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ประกอบดวย 6 โครงการหลัก 19 

กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 8,921,900 บาท 
 

                                คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                            -    ขอใหเพ่ิมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว  
 

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ   

 

                       4.๒   การนําเคร่ืองสแกนใบหนาและลายนิ้วมือมาใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ 



๖ 

 

 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบ 
ตามมติท่ีประชุมรองอธิการบดี  เห็นชอบนําเทคโนโลยีมาใชทดแทนการลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะใช

เครื่องสแกนใบหนาและลายนิ้วมือ กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ในการนี้ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาแลว เห็นควรใชเครื่องสแกนใบหนาและลายนิ้วมือ  กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังสายสนับสนุน              

และสายวิชาการ            เหตุผลในการดําเนินการ   

                              -  ลดตนทุนการใชงาน เชน กระดาษ หมึก เอกสารการคํานวณเวลาการปฏิบัติราชการ 

ระบบจะทําการเก็บขอมูล  คํานวณสถิติ   และจัดทําเปนรายงานสรุปเวลาปฏิบัติราชการ ขาด /ลา/ มาสาย        

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                              -  ลดภาระงานบุคคล  ไมตองเสียเวลารวบรวมขอมูลของบุคลากรแตละคนดวยตัวเอง 

สามารถคํานวณและสรุปรายงานขอมูลการปฏิบัติราชการไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 

                             -  ปองกันการลงเวลาแทนกัน การนําเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ใบหนา มาใชงานแทนการ

ลงชื่อ จะปองกันการลงเวลาแทนกันไดเพราะโครงสรางลายนิ้วมือ/ใบหนาไมสามารถปลอมแปลงได 
 

                               หลักเกณฑการดําเนินงาน 
 

สายสนับสนุน    - ลงเวลามาฯ   กอนเวลา ๘.๓๐ น.              -   ลงเวลาเลิกฯ หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. 

สายวิชาการ      - ลงเวลามาฯ   กอนเวลาสอน  ๓๐ นาที       -   ลงเวลาเลิกฯ หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. 

                      - ลงเวลาไมเปนเปนไปตามกําหนด นับเวลารวมกันเกิน ๒๔๐ นาที  นับเปนขาดราชการ ๑ วัน 

                      - มาปฏิบัติงานเกินกวากําหนดมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป 
 

                               วิธีการ   สแกนนิ้วมือ หรือใบหนา   อํานวยความสะดวกโดยติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ

หรือใบหนาไวตามหนวยงานตาง ๆ เทาท่ีจําเปน เชื่อมโยงระบบกับระบบลาออนไลน จัดทําระบบบันทึกการ                

ไปราชการ 

                              คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                            - ควรเพ่ิมคณะกรรมการพิจารณาการนําเครื่องสแกนใบหนา หรือลายนิ้วเมือ มาใช                
ในการปฏิบัติ  เนื่องจากไมมีตัวแทนจากสายวิขาการเขารวมเปนคณะกรรมการดังกลาว   
                           -  ควรมีการติดตั้งกลองวงจรปดและบันทึกวิดีทัศน  ชวงสแกนใบหนา หรือลายนิ้วมือ 
                           -  การลงเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ควรปฏิบัติเชนเดียวกับพนักงาน          
สายสนับสนุน  คือเริ่มสแกนใบหนาหรือลายนิ้วเมือ กอนเวลา 8.30 น. 
                           -   การลงเวลาควรมีความยืดหยุน โดยเริ่มสแกนการลงเวลา ตั้งแต 7.00–900 แตตอง
ปฎิบัติงานไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง  ภายใน 1 วัน 
                       

                               มติท่ีประชุม     มอบสํานักงานอธิการบดี  นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยไดประกอบการพิจารณา  และดําเนินการตอไป 
 



๗ 

 

 

                        4.๓  แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

                                   นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ไดมีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 
บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการไดปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

                            ข้ันตอนท่ี 1  การระบุ วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลําดับ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2562 คณะกรรมการฯไดนําประเด็นความเสี่ยง                 
ในปการศึกษา 2561 ท่ียังคงมีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากมารวมพิจารณา โดยสรุปปจจัยเสี่ยงได 4 ประเด็น 

๑. ภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   ปจจัยความเสี่ยง ไดแก พฤติกรรม              

ท่ีไมเหมาะสมและการใชสื่อโซเซียลของนักศึกษาและบุคลากร  ผลการจัดลําดับของมหาวิทยาลัย  คุณภาพของ

นักศึกษาและบุคลากรไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

๒. ความม่ันคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปจจัยความ

เสี่ยง  ไดแก  การบุกรุกโจรกรรมขอมูล ถูกไวรัสกอกวนจากอินเตอรเน็ต   ความไมพรอมใชของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ                                                                                                                                   

                                     ๓. ความไมปลอดภัยในการใชสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  ปจจัยความเสี่ยง 

ไดแก การเกิดอัคคีภัย  การเกิดอุบัติเหตุรถยนตและจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัย  ทรัพยสินของราชการ 

บุคลากรและนักศึกษาสูญหาย  

๔. การปฏิบัติงานท่ีไมโปรงใส  ปจจัยความเสี่ยง  การจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตาม

ระเบียบ  การเบิกเงินคาใชจายตาง ๆ ไมถูกตอง  การใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะสม  บุคลากร

ปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

               ข้ันตอนท่ี 2  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําปการศึกษา 2562  คณะกรรมการฯ ไดใชกลยุทธการลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) ในการจัดการความ
เสี่ยงท้ัง 4 ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                       4.๔  (ราง) แนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัย

ดิจิทัลตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  
 

                                อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี   ผูชวยอธิการบดี   นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยฯ เชน ระบบบริการ
การศึกษา  ระบบรับสมัครออนไลน  ระบบประเมินอาจารยออนไลน  ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 



๘ 

 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระบบอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  
ระบบบุคลากรและเงินเดือน  เพ่ือการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยดิจิทัลตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ” (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  โดยดําเนินการใน ๓  ระยะ  ดังนี้ 
 

ในระยะท่ี  ๑   เรงรัดปรับปรุงระบบหลักของมหาวิทยาลัย 
                   ดานนักศึกษา                                                       ใชงบประมาณ  ๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
                   ดานบุคลากร                                                        ใชงบประมาณ  ๒,๑๕๙,๐๐๐ บาท 
                   ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบรหิารงาน      ใชงบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                   ดานการรายงานผลและสถิติ                                      ใชงบประมาณ    ๑๕๐,๐๐๐ บาท                      
 

ในระยะท่ี  ๒   พัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพ่ือเช่ือมกับระบบหลักของมหาวิทยาลัย 
                   ดานนักศึกษา                                                       ใชงบประมาณ   ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
                   ดานบุคลากร                                                                                   - 
                   ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน     ใชงบประมาณ     ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ในระยะท่ี  ๓  การบํารุงรักษา/แกไข/ปรับปรุงระบบ 
                   ดานนักศึกษา                                                                               - 
                   ดานบุคลากร                                                                                -  
                   ดานการบํารุงรักษา                                                                         - 
  
 
 
 
 
 

 
                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

- การจัดทําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ตองใชขอมูลเบื้องตนจากหลาย ๆ 

หนวยงาน  จึงควรมีความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และใหทํางานลักษณะเปนทีมงาน มิใชเบ็ดเสร็จ                    

ในหนวยงานเดียว  

                           -   ควรมีการพิจารณาเรื่องการเขามาแกไขปญหาท่ีจะเกิดกับระบบอยางทันทวงที 

เนื่องจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีการใชงานอยางตอเนื่องและหลากหลาย อาจเกิดขอขัดของได

ตลอดเวลา  และหากมีการเปลี่ยนใชระบบใหม ตองมีการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของลวงหนา                              

                             มติท่ีประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการทํางาน โดยใหมีหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปน

คณะทํางานรวมกัน 
 

                      4.๕  โครงการระบบเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัย 

                                อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี   นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  



๙ 

 

 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล จะดําเนินการโครงการติดตั้งระบบเครือขายไรสายภายในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๗00 จุด  
โดยจะทําการติดตั้งเครือขายไรสายท้ังหมด 54 อาคาร ใชงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ประกอบดวย 

- คาอุปกรณในการควบคุมการกระจายสัญญาณ   ๑  เครื่อง    ๑,๑๘๐,๐๐๐  บาท 

- คาอุปกรณเครือขายไรสาย AccessPoint  ๗๐๐ เครื่อง        ๙,๘๐๐,๐๐๐  บาท 

- คาติดตั้งสาย UTP  พรอมรอยทอ EMT   ๗๐๐  จุด            ๑,๑๘๐,๐๐๐  บาท 

                                โดยมีวัตถุประสงค  ในการดําเนินงานโครงการเพ่ือขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย
ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงานใหท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน รองรับผูเขาใชงานพรอมกันไดไมนอยกวา  
๑๐,๐๐๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                             มติท่ีประชุม  แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขอมูลกอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 
 

                      4.๖  โครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคาร  

                                อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  จะดําเนินการโครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในอาคารของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน  
400 จุด  โดยจะทําการติดตั้งภายในอาคารท้ังหมด  29 อาคาร  ใชงบประมาณ  เปนเงิน  ๔,๒๔๙,๐๐๐ บาท 
โดยมีวัตถุประสงคในการติดตั้งเพ่ือปองกันและรักษาความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  ใหแกบุคลากร 

อาจารยและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ  ตลอดจน  ผูมาติดตอราชการกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในบริเวณภายใน

ตัวอาคาร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                     ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  จะดําเนินการโครงการติดต้ังกลองวงจรปดภายนอกอาคาร                  
ของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๕๗ จุด เปนเงิน  ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท   โดยมีวัตถุประสงคในการติดตั้งเพ่ือปองกัน

และรักษาความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหแกบุคลากร อาจารยและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ 

ตลอดจนผูมาติดตอราชการกับทางมหาวิทยาลัยฯ บริเวณภายนอกอาคาร  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 
                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักการ และใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม

ของจุดท่ีจะติดตั้ง เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน 
                   

                    4.๗   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา เพ่ือใหการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยและมิใชสวนราชการ ให

มีรูปแบบการบริหารท่ีคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองกําลังคนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ของประเทศ  ในการนี้  จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การบริหารคณะ

พยาบาลศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๙-๓๕)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
 



๑๐ 

 

 

               ขอ  5   ใหคณะพยาบาลศาสตร   เปนสวนงานภายในตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ   พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนดานการพยาบาลและการผดุงครรภในระดับปริญญา ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพ่ือสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ปรับปรุงและถายทอด
เทคโนโลยี  ใหบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

             ขอ  1๕  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

             ขอ  1๖  คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

             ขอ  31  ในวาระเริ่มแรกท่ียังไมมีคณะกรรมการบริหาร ใหคณะกรรมการอํานวยการ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนไปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารตามขอบังคับนี้ 

             ขอ   32  ในวาระเริ่มแรกท่ียังไมมีหัวหนาสํานักงานคณบดี และหัวหนาสาขาวิชา  
         

            ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามคําแนะนําของคณบดีจนกวาจะดําเนินการ                
ใหไดมาตามขอบังคับนี้ 
                        

            คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                      -  เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร มีอยูหลายสาขาวิชา  ซ่ึงในขอบังคับฉบับนี้  จะเนนเฉพาะ
สาขาดานการพยาบาล และผดุงครรภ  ดังนั้น  จึงควรขยายความปริบทของคณะพยาบาลศาสตรใหครอบคลุม  
ในทุกสาขาวิชา 
                       -  การแตงตั้งรองคณบดี หรือผูชวยคณบดีของคณะพยาบาลศาสตรนั้น  ควรปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีกําหนดเหมือนกับทุกคณะ 

                       -  พิจารณาประเด็น ขอ ๒๘ และ ขอ ๒๙  วามีความเหมาะสมหรือไม  เนื่องจากการกอหนี้
ผูกพันของคณบดีซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป  แตการจัดทําแผนการสงใชเงินยืมและผอนชําระเงินตนใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาหาป   
                           -  ควรเพ่ิมขอความในขอ  ๒๘  การใหคณบดี มีอํานาจอนุมัติจายเงินและกอหนี้ผูกพัน
ตามรายการท่ีไดรับอนุมัติไวแลว และใหหมายรวมถึงอนุมัติดําเนินการ อนุมัติกอหนี้ และลงนามในสัญญา ตอง
ผานคณะกรรมการอํานวยการ 

                           -  ปรับขอความ ขอ ๓๒  ใหมีความเหมาะสม 
 

                           มติท่ีประชุม  ทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารคณะพยาบาล

ศาสตร  โดยปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
 

                     4.๘   (ราง) กรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมให 
ตามท่ี คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ก.บ.ม.) มีมติใหทบทวน (ราง) กรอบอัตรากําลัง 

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ



๑๑ 

 

 

ดานการจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรใหคําแนะนํา (นางจิราภรณ  สุขจําเริญ อดีตผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)  โดยมีคําแนะนําแยกเปนรายขอ ดังนี ้
                    ๑. ในภาพรวม มีอัตรากําลังเพ่ิมข้ึนจํานวนมากกวารอยอัตรา โดยอัตรากําลังท่ีเพ่ิมข้ึน

ตองมีงบประมาณสนับสนุน  หนวยงานจึงตองใหความสําคัญกับการพิจารณากรอบอัตรากําลังในหนวยงาน            

ใหเหมาะสมเปนไปตามภาระงาน ซ่ึงปจจุบันมีระบบอิเล็กทรอนิกส และการจางเหมาบริการ เขามาชวยในการ

บริหารชวยลดภาระงานท่ีไมจําเปน หนวยงานจึงไมจําเปนตองมีคนเยอะและยิ่งสถานการณอุดมศึกษาปจจุบัน 

ควรระมัดระวังในการใชจายงบประมาณ เพ่ือสามารถนํางบประมาณไปบริหารจัดการไดมากข้ึน 

                   ๒. การจัดทํากรอบอัตรากําลัง  ควรเปนฝายงานบุคคลท่ีดําเนินการ เปนแมงาน หรือ

อาจทํารวมกัน  เพราะสุดทายงานบริหารงานบุคคลตองนําไปใชในการจัดสรรตามกรอบแผน 

                  ๓. ควรตั้งหัวหนาหนวยงานตาง ๆ เปนคณะทํางาน  และแจงใหปรับปรุงกรอบ

อัตรากําลังของตน 

                  ๔. หนวยงานท่ีแบงแยกออกมา  บางหนวยไมมีความจําเปน เชน งานกายภาพ  และการ

แบงงานยอย ทําใหภาระงานมากเกินจําเปน บุคลากรบางสวน ควรตัดเปนการจางเหมาเพ่ือลดจํานวนคนงาน 

และมอบหมายใหวิศวกร  หรือเจาหนาท่ีดูแลความเรียบรอยตาง ๆ  แทนการจางคนเพ่ิม 

                  ๕. งานกีฬา และงานดิจิทัล  ควรพิจารณาเนื่องจากมีบุคลากรเพ่ิม แตภาระงาน                 

ไมชัดเจน  บางงานอาจตองคอยอุปกรณ  หรือสถานท่ียังไมพรอม  การมีบุคลากรอยูเพ่ือคอยงานจึงไมเปนผลดี 

                  ๖. บางหนวยงานมีกรอบอัตรากําลังลดลง  เชน กองแผน จากการแยกหนวยงาน              

หรือการเปลี่ยนสังกัด   ตรงนี้ควรมีหมายเหตุใหผูอานเขาใจ และสามารถสืบคนท่ีมาท่ีไปได 

                  ๗. กรอบเดิม ใหใชกรอบอัตรากําลังป  ๒๕๖๐  เปนฐาน  ไมใชจํานวนท่ีมีปจจุบัน 

                  ๘. ตรวจสอบงานท่ีซํ้าซอนของท้ังระดับหนวยงาน  และระดับงาน เชน การออกคําสั่ง 

ขอบังคับระดับหนวยงาน ทําไดหรือไม เพราะซํ้าซอนกับสวนกลาง  และหากทําไดควรใชเวลาเทาใด การราง

หนังสือ การทําบันทึก การสงเอกสารตางๆ ใชเวลามากเกินไป 

                  ๙. การระบุภาระงาน  ในรายละเอียดตองจําแนกไปตามงาน ไมควรแยกตามตําแหนง 

สวนการปฏิบัติหรือบริหารสามารถเลื่อนไหลงานไปได 

                ๑๐. ตําแหนงท่ีเปนหัวหนางาน  ซ่ึงยังไมมีคนประจําตําแหนงทําใหอัตรากําลังเพ่ิมข้ึนอีก 

                ๑๑. ควรกําหนดภาระงานบางสวน  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน การเวลาในการรับ

โทรศัพท การรางเอกสาร การจัดทําบันทึก คําสั่ง การรับสงเอกสาร  

               ๑๒. ติดตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือขอไฟลนําเสนอการทํากรอบอัตรากําลัง เพ่ือ

แจงประชุมหนวยงาน  และอาจขอกรอบอัตรากําลังมาเปนตัวอยางในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง    
 

                          นายอภิวัฒน  พานทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามท่ี มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาทบทวน ราง กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 154/2563 เพ่ือพิจารณาทบทวน 



๑๒ 

 

 

รางกรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565                    
ใหเหมาะสมกับภาระงานแตละหนวยงานและสภาพการณปจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  ผลการดําเนินการ ดังนี้  

               -   อัตรากําลังท่ีเสนอขอ              ๔๓๙    อัตรา    
               -   พิจารณแลวปรับลดเหลือ         ๒๙๕    อัตรา          
               -   ปจจุบันมี          ๒๑๓    อัตรา      เพ่ิมข้ึน      ๘๒   อัตรา 
                

                         มติท่ีประชุม  อนุมัติ กรอบอัตรากําลัง สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ             
                

                      ๕.๑  สรุปเหรียญรางวัล กีฬา และการแขงขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ            

คร้ังที่ ๔๒ “ราชพฤกษเกมส” ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

                                 รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ไดเขารวมการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ  ครั้งท่ี ๔๒ “ราชพฤกษเกมส”                      

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  เม่ือวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ 2563  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  สรุปเหรียญรางวัล มีดังนี้ 
                                                เหรียญทอง       เหรียญเงิน       เหรียญทองแดง           รวม       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                     35                 29                   20                    84 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                    29                 24                   25                    78 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี                    11                  7                    28                    46 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง              4                 19                    33                    56 
 

                                 ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงผลการ             
เขารวมการการแขงขันทักษะวิชาการ งานกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ  ครั้งท่ี ๔๒ “ราชพฤกษเกมส” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง  เม่ือวันท่ี 18-19 กุมภาพันธ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
สรุปเหรียญรางวัล  มีดังนี้ 
                                                เหรียญทอง       เหรียญเงิน       เหรียญทองแดง           รวม       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                     23                 16                    13                   52 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง             21                 10                    16                   47 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                    18                 13                    15                   46 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี                    11                 13                    12                   36 
 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 



๑๓ 

 

 

                      ๕.๒  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบด ี  รายงานตอท่ีประชุมใหทราบถึง การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     โดยมี
ระเบียบวิธีการประเมิน   (รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม)     ดังนี้  

                              ๑)  ผูมีสวนไดเสียภายใน  ไดแก บุคลากรของหนวยงานท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ป 
มติคณะกรรมการกําหนดใหกลุมตัวอยาง  จํานวน ๗๐ คน  โดยขอใหคณะ สถาบัน สํานัก สงรายชื่อตามจํานวน
ท่ีแจงไวใหกับกองนโยบายทราบดวย กอนวันท่ี ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๓ 
                              ๒) ผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของ

รัฐ นับต้ังแต ป พ.ศ.๒๕๖๓  มติคณะกรรมการกําหนดใหกลุมตัวอยาง  จํานวน ๔๔๐  คน  โดยไดกําหนด

อัตราสวนของแตละคณะไวเรียบรอยแลว   

                             ๓)  เว็บไซตของหนวยงาน  เก็บขอมูลจากเว็บไซตหลักของหนวยงานทุกหนวยงาน 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

                      ๕.๓   การจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                 ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

                             - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครู                         
ยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 2   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของ
ครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21  สําหรับวิทยากรแกนนํา (Local Trainers)   ในกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันตก ในระหวางวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ รีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัด
เพชรบุรี  ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรมจากท้ัง 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก รวมท้ังสิ้น  1๒0 คน  และจะ
มีการขยายผล  โดยการอบรมใหกับครูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  จํานวน ๔๐๐ คน จากจังหวัดตาง ๆ 

                             -  จัดการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพดานอาหารไทย  ดวยโรงเรียนอาหารนานาชาติ
เพชรบุรี  จัดใหมีการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพดานอาหารไทย  ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓   ซ่ึงจะอนุญาตให
นักศึกษา และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเขารับการทดสอบ 
   

                              -  การจัดขายอาหารกลางวันของโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชบุรี   โรงเรียน
อาหารนานาชาติเพชรบุรี  จะเปดบริการใหมีการขายอาหารกลางวัน แกนักศึกษา บุคลากรท้ังภายใน และ
ภายนอก เริ่มจัดจําหนาย ตั้งแตวันท่ี  23 มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐-๑๔.๐๐ น. (จําหนายเฉพาะวันจันทร              
วันอังคาร)  ณ บริเวณหองจัดเลี้ยง ชั้น ๑ โรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี  
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ และใหทําการประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวถึงกัน 
     



๑๔ 

 

 

                     ๕.๔   การจัดกิจกรรมของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

                               ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

                            - การนําเสนอบทความวิชาการ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดจัดให

มีการนําเสนอผลงานบทความทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   

นั้น ในการนี้  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมนําเสนอบทความวิชาการของ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๑ บทความ  สาขาวิชาศิลปศึกษา  ๑ บทความ  สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๑๐ 
บทความ  ผลการคัดเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี ไดรับรางวัลบทความวิจัยดีเดน ระดับชาติ  ซ่ึงเปน
ผลงานของ นางสาวกิติยา  พาราโชค  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                            - การจัดการแสดงในวันเปดงานพระนครคีรี  ตามท่ีจังหวัดเพชรบุรี ไดกําหนด                              

ใหจัดงานพระนครคีรี  ในระหวางวันท่ี  ๖-๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  โดยไดประสานงานมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให

จัดการแสดงในวันเปดงานพระนครคีรี  ในการนี้  จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมเขาชมการแสดง ในวันท่ี ๖ 

มีนาคม  ๒๕๖๓    

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                     ๕.๕    ผลผลิตกลวยหอมทองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

                                รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีคณะฯ ไดทดลองปลูกกลวยหอมทอง ในแปลงสาธิตปลูกพืชเกษตรอินทรีย  ซ่ึงขณะนี้ไดใหผลิต

บางแลว  และจะใหนักศึกษาจัดจําหนาย  พรอมท้ังสงแปรรูปดวยบางสวน   
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                     ๕.๖   การจัดทําคูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู 

                                อาจารย ดร.ยุพิน ยืนยง  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ดวยคณะครุศาสตร  จะจัดทําคูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนักศึกษาครู หลักสูตร ๔ ป โดยจะนําเขา                        

ท่ีประชุมกลุมคลาสเตอรพิจารณา  ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓                   
             

                               มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 

                     ๕.๗   สรุปความกาวหนาโครงการเพชรบุรีเมืองขนมไทย เมืองขนมโลก 

                               อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดทําโครการ

เพชรบุรีเมืองขนมไทย เมืองขนมโลก  ซ่ึงไดมีการประชุมอยางตอเนื่องตามวาระตาง ๆ  โดยทําความรวมมือกับ

ผูประกอบการตาง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี และจะมีการเสนอเพ่ือขอทุนวิจัยตอไป  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                     ๕.๘   ขอมอบวัตถุโบราณ 

                               อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   

 แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีจะมีการปรับปรุงอาคารสํานักงานสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม         

จึงขอสงมอบโบราณวัตถุ จํานวน ๓ รายการ  ไดแก พระพุทธรูปบูชา จํานวน ๑ องค  ผาสไบปกด้ินเงิน จํานวน 

๑ ผืน  ผาทอดิ้นทอง  จํานวน  ๑  ผืน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                      ๕.๙   ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(Reinventing University System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
                                  นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน             

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีกองนโยบายและแผน  ไดเขารวมประชุม ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพลิก

โฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย  (Reinventing University System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี  ๑๓-๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ณ  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ไดมีการวิเคราะห ซ่ึงมหาวิทยาลัยอยูในกลุม C  การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area Based and 
Community)   เปาหมายเนนการพัฒนาชุมชนระดับทองถ่ิน และผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเปนหลัก
ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับทองถ่ินและภูมิภาค ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา การผลิตบัณฑิต
ใหบริการวิชาการ ประยุกตความรูสูการปฏิบัติ และสรางองคความรูจากการปฏิบัติ รวมท้ังการอนุรักษและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

                                 ขอสังเกต  การจัดทําโครงการ กิจกรรม ควรมุงตอบเปาหมายของกลุมสถาบันตาม
จุดเนนเชิงยุทธศาสตรเปนสําคัญ   ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสงโครงการ ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๙  
โครงการ เปนงบประมาณ ท้ังสิ้น จํานวน ๑๔๘,๕๙๙,๓๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๔๐–๕๐)    
                              
     

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 

 

                      ๕.๑๐  รายงานความกาวหนาการพัฒนาระบบสงขาวสารและไฟล เพื่อการ

ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ศูนยเทคโนโลยีดิจิ ทัล รวมกับกลุมงานสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดพัฒนาระบบ 

จัดสงขาวสาร เอกสารในรูปแบบตางๆ ภาพ และไฟลวีดีโอ ฯลฯ  โดยมีชองทางการประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

                               ๑)  เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  www.pbru.ac.th 

                               ๒)  Facebook  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               ๓)  Twitter  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               ๔)  จอ  LED  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

โดยสามารถสงขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ  ไดท่ีเว็บไซต http://unicadx.pbru.ac.th/E-PR/ (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนาท่ี ๕๒-๕๓) 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๑๑  การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินการประเมินคุณภาพ AUN-QA   

                       อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงใหท่ีประชุมทราบวา งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ  AUN-QA ซ่ึงเปนเกณฑระดับสากล  ในวันท่ี ๔ มีนาคม 

๒๕๖๓  และวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ซ่ึงไดมีการประชาสัมพันธ  และทําหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะ

เรียบรอยแลว 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๑๒  การจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)   
                       ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนของการ

ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)  บัดนี้ สวนกลาง ไดมีการจัดสรรโดยโอนเงินไปยัง

หนวยงานตาง ๆ แลว  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดทันที  
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                                              

                     ๕.๑๓  รายช่ือหลักสูตรท่ีตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป
การศึกษา 2562 

http://unicadx.pbru.ac.th/E-PR/


๑๗ 

 

 

                       อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบุรปีการศึกษา 2562  ซ่ึงจะตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในเดือน
มิถุนายน 2563 นั้น งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดสรุป
รายชื่อหลักสูตรท่ีตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  3 รูปแบบ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)   ดังนี้ 
 
 

                      1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ.  
                      2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ. ผนวกกับเกณฑ AUN-QA 

Criterion 1-5  
                      3) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ. ผนวกกับเกณฑ AUN-QA 

และประเมินเพ่ือเผยแพรหลักสูตร (TQR) 
                                 รายชื่อหลักสูตรท่ีตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2562   มีท้ังหมด 54 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพครู 1 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๕๓-๕๗ )  

จึงขอแจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบและประชาสัมพันธใหหลักสูตรทราบ  เพ่ือเตรียมความ

พรอมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๑๔   ผลการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับเยาวชน 

                                 อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอท่ีประชุม      

ใหทราบวา  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในงานประกวด

ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020”                

(I-New Gen Award 2020)  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนชองทาง

ในการสราง “เยาวชนผูเปลี่ยนอนาคต : Youth as Future Changer” ผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน  ไดแก 

หุนยนตดูดใบไมในสนามบาสเกตบอลอัตโนมัติ (กลุมพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ) มีโรงเรียนจากท่ัวประเทศ                

ท่ีผานเขารอบท้ังสิ้น 51 โรงเรียน  นักเรียนจากโรงเรียนท่ีผานเขารอบ  ไดไปแสดงผลงานและนําเสนอ Oral 

Presentation ท่ีศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันท่ี 2-6 กุมภาพันธ 2563  
รายชื่อคณะนักเรียนผูประดิษฐ  มีดังนี้  

                                1. เด็กชายกันตภณ  สงวัฒนายุทธ   

                                2. เด็กชายปรินทร  บุญจันทร    

                                3.  เด็กชายนพดล  สุริยะจันทร  



๑๘ 

 

 

                                4.  อาจารยเกรียงไกร  จรยิะปญญา   อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                     ๕.๑๕  ผลการจัดสอบ “เพชรสาธิต” สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต และโรงเรียน

ภายนอก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                 อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอท่ีประชุม      

ใหทราบวา ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดโครงการสอบ “เพชรสาธิต” เม่ือวันท่ี  ๒๕  

มกราคม  ๒๕๖๓  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี ๓-๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   จาก รร.วัดดอน

ไกเตี้ย  รร.อนุบาลเพชรบุรี  รร.สารสาสนวิเทศเพชรบุรี  รร.บานสารเห็ด  รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ  รร.สาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผลการจัดสอบ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๕๙ – ๖๔)  มีดังนี้ 
 

ระดับประถมศึกษา          วิชาคณิตศาสตร             ไมมีผูสอบผานเกณฑรอยละ ๘๐  

                                วิชาวิทยาศาสตร            อันดับ ๑    (๘๐ คะแนน)    

                                วิชาภาษาอังกฤษ            อันดับ ๑    (๘๒ คะแนน) 

                                                                 อันดับ ๒     (๘๐ คะแนน) 
 

ระดับมัธยมศึกษา          วิชาคณิตศาสตร             ไมมีผูสอบผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

                                วิชาวิทยาศาสตร             ไมมีผูสอบผานเกณฑรอยละ ๘๐  

                                วิชาภาษาอังกฤษ             ไมมีผูสอบผานเกณฑ รอยละ ๘๐   
 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                    ๕.๑๖  โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

                                 ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยวุฒิสภา               
จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน : กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ในการนี้  จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมประชุมและรับประทานอาหาร                   
ณ อาคารพนอมแกวกําเนิด ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป  ในสวนชวงบายจะเปนกิจกรรมวุฒิสภาพบเยาวชน 
 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                      ๖.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

                              ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

                              ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓  
 



๑๙ 

 

 

                       ๖.๒   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในรอบเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 
                              -  แตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหดํารงตําแหนง                       
ในคณะกรรมการตาง ๆ  
            -  ใหความเห็นชอบ  คูมือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                             -  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต  สุดตา  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
                             -  ใหความเห็นชอบรายชื่ออาจารยพิเศษ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓  
จํานวน ๑๓  คน    
                              -  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
                              -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๒๑๐  ราย 
                              -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   ๑  ราย 
                              -  ใหความเห็นชอบ การปรับปรงุเปลี่ยนแปลงอาจารย ประจําหลักสูตร จาํนวน ๔ 
หลักสูตร 
                              -  ใหความเห็นชอบ (ราง)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๕ หลักสูตร และ
หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร 
                               -  รับทราบ  รายงานการเงิน  ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
                               -  รับทราบ  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ไตรมาส  ๑  (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม  - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒)   
                                 ๑)  งบประมาณรายจายประจํา             เบิกจายไป รอยละ    ๒๗.๖๔ 
                                 ๒)  รายจายตามภารกิจหลัก                 เบิกจายไป รอยละ     ๗.๑๖ 
                                 ๓)  รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน         เบิกจายไป รอยละ    ๑๐.๘๐ 
                                 ๔)  รายจายตามยุทธศาสตร                 เบิกจายไป รอยละ      ๕.๘๙ 
                                 ๕)  งบประมาณรายจายแผนงาน           เบิกจายไป รอยละ     ๑๒.๔๗ 
                              -  รบัทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (ภาคนอกเวลา) ประจําภาคการศึกษา ท่ี ๑/๒๕๖๓ 
                              -  รับทราบ  การประเมินผลคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการประเมินจาก
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  ผานการรับรองคุณภาพของ TCI  อยูในกลุมท่ี ๒  ไดแก  วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน  วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี      
                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 



๒๐ 

 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๕๕  น.   

 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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