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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๕ (๓๘)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                   จํานวน       ๒๖    คน 

ประชุมในหองประชุม        จํานวน       ๒๓      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. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี      รองอธิการบดี               กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ          รองอธิการบดี                                                กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี                                              กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน          ผูชวยอธิการบดี           กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง     พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ   

๑๐..อาจารย ดร.กฤษดา    ตั้งชวาล          ผูชวยอธิการบดี                                               กรรมการ 

๑๑. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                          กรรมการ 

๑๓. นางนับวรรณ            เอมนุกูลกิจ      (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร                              กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.พูนศิริ            ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสดิ์       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                            กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                  กรรมการ  

๑๗. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา            ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                       กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 

๒๐. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา        กรรมการ 

๒๑. อาจารยภาคย          พราหมณแกว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       กรรมการ   

๒๒. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       กรรมการ   

๒๓. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

ประชุมผานส่ือออนไลน      จํานวน      ๓    คน 

๑. ผศ.สุวฒัน                   เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             กรรมการ 

๒. ผศ.ดร.วนิดา                ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                          กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วิวิศน          สุขแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                         กรรมการ 
ผูไมมาประชุม            จํานวน    ๖    คน 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ         ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

๒. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง                ท่ีปรึกษาอธิการบดี                               

๓. อาจารยปยวรรณ       คุสนิธุ                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             

๔. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                                                       

๕. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร             ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   

๖. อาจารยกฤษฎา         สุรยิวงศ              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา             
                    

ผูเขารวมการประชุม     จํานวน    ๑๑   คน 

๑. นางภควัน                  จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง      (online)                           

๒. นายกิตติภพ                รักษาราษฎร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร               อมรจุติ    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล               ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา               แฉงฉายา          นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายอภิวัฒน                พานทอง           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๗. นายธีรวัฒน                 เสนะโห            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๘. อาจารย ดร.ศิวิวรรณ      แดงฉํ่า              สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

๙. นางสถาพร                  บุญหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน     (online)     

๑๐.นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน   (online)     

๑๑. นายสุนทร                 ชูเสนผม            นักวิชาการคอมพิวเตอร                          
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

                        ๑.๑ การปรับโครงการตาง ๆ เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส       

โคโรนา 2019  

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  มีผลทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญตองปฏิบัติงานท่ีบาน (Word from home)  



๓ 

 

 

ในสวนของการจัดโครงการ/กิจกรรม  ตองมีการปรับระบบเพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัด  ดังนั้น  จึงขอใหทุก

หนวยงานพิจารณากิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยตองดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีวางแผนไว    

                                ในสวนของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  ตองมีความพรอม เพ่ือให

นักศึกษาทุกคนสามารถเขาถึงเครือขายไดอยางสะดวก  สวนนักศึกษาใหม  ใหผูเก่ียวของจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอม  โดยใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาผานระบบออนไลน   และใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ติดตามการสงเกรดใหตรงตอเวลาและครบถวน  คณะครุศาสตรเรงรัดติดตามการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

                                 การจางงานของนักศึกษา มอบให อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี 

ดําเนินการโดยประสานงานกับคณะ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   และการจางงานของบัณฑิตอาสา โดยมอบ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลผานเว็ปไซตเพ่ือใหผูสนใจไดมาสมัคร 

                       มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๔ (๓๗)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันอังคาร ท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓-๑๖)  
 

                    มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๔ (๓๗)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                       ๓.๑  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง            

                              อาจารย ดร.ศิริวรรณ  แดงฉํ่า  อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สืบเนื่องตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีไดมีการเสนอจัดทํา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือ

เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรสําคัญ ผานฐานการเรียนรูรวมกับชุมชนจํานวน 12  ฐาน คือ เปนเงิน  ๒๐๒๘,๖๗๐ 

บาท  ในการนี้ จึงขอรายงานความกาวหนาสถานการณดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหทราบ ดังนี ้                          

                                         -  กิจกรรม ท่ี ๑  การปรับปรุงพ้ืนท่ีและจัดการระบบน้ํา 

                                         -  กิจกรรม ท่ี ๒   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิตพืชโตไวและพืชสมุนไพร                

ไมโครกรีน  ไกไขสุขภาพตนทุนต่ํา  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ปลานิลแดง  กุงขาว)  ผักยกโตะกางมุง  การผลิตปุย

อินทรีย  การผลิตหญาเปยรปากชอง  แหลงเรียนรูเห็ด (ปรับปรุงโรงเรือน)  แปรรูปผลิตภัณฑ   (ออกแบบ

ผลิตภัณฑ) 



๔ 

 

 

                              - กิจกรรม ท่ี ๓  ตนแบบอาหารปลอดภัย  ไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชร (ปลูกมะนาว) 

สาหรายทะเลสุขภาพในโรงเรือน   โรงเรือนจําหนายและอนุบาลพันธุไม 

                              - กิจกรรมเพ่ิมเติม  ตนแบบการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม การทํางานรวมกับ

ชุมชน สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต ๑๘  สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี  สมาพันธเกษตรอินทรียจังหวัด

เพชรบุรี  วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงตําบลชองสะแก  Young smart farmer (YSF)  

                              คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                             -  ขอใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตเขามีสวนในกิจกรรมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
                             -  ควรวางแผนบริหารจัดการระบบหมุนเวียนของรายได  ท่ีจะเขามาเพ่ือใหมีสภาพ
คลอง  พรอมท้ังประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหบริหารจัดการศูนยเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
                             -  บริหารจัดการชองทางการจัดจําหนายผลผลิตดวย  
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยใหบริหารจัดการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง               

ใหเปนท่ีพึ่งของชุมชนและประสานงานกับทุกภาคสวนของมหวิทยาลัย เพื่อถายทอดเทคโนโลยีลงสูชุมชน 
และตองปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ และใหรายงานความกาวหนาใหกับสภามหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป      
 

                   ๓.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ...................... 

                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                  

ใหทราบวา เพ่ือใหการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ซ่ึงเปนสวนงานภายในของ

มหาวิทยาลัยแตมิใชสวนราชการ  ใหมีรูปแบบการบริหารท่ีคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองการ

กําลังคนดานวิทยาศาสตรสุขภาพของประเทศ  จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารคณะ

พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ......................   (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา  ๑๙-๒๕)   สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

                              หมวด  ๒  การดําเนินการ 

                              ขอ  ๑๐  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

                                    (๑)  อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 

                                    (๒)  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตามคําแนะนําของอธิการบดี จํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

                                    (๓)  ผูบริหารตามคําแนะนําของอธิการบดี  จํานวนสามคนเปนกรรมการ 

                                    (๔)  คณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

                             กรรมการ ตามขอ (๓) ใหแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ หรือดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการบริหาร หรือการใหบริการ



๕ 

 

 

วิชาการทางการแพทย และดานกฎหมาย หรือดานการเงินการธนาคาร หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได   
 

                            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร

และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ...................... 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                      4.๑  การสนับสนุนการเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนแบบออนไลนสําหรับ

นักศึกษา    

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  เครือขายเอไอเอสรวมมือกับมหาวิทยาลัย  สนับสนุนนักศึกษาตายภัย COVID ดวยการเรียนผานทาง
ออนไลน  AIS Packag for University (Prepaid Special Package)  สําหรับนักศึกษาท่ีตองการใชงาน  หรือ
ประสบปญหาการเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนแบบออนไลน  Internet Package Unlimited  
4 Mbps for 3 months 400 Bath/sim  การรับสิทธิ์  University SIM ดังนี้ 
                               ๑) ผูรับสิทธิ์นักศึกษา  นักเรียน ท่ีตองใชบริการ internet โดยบริษัทเสนอโปรโมชั่น 

ท่ีความเร็ว 4 Mbps ระยะเวลา 3 เดือน   

                               ๒)  รับสิทธิ์ไดเฉพาะซิม  Prepaid 1-2-Call เทานั้น ท้ังแบบลูกคาเดิม และซิมใหม 

                               ๓)  กรณีขอรับซิมใหม ไมมีคาใชจาย โดยลูกคาตองแสดงตนผานชองทางตาง ๆ  

                               ๔)  ทางสถาบันการศึกษาตองระบุ จํานวนท่ีตองการมาใหบริษัท เพ่ือจัดทํา Code  

รับสิทธิ์ โดย Code สามารถขอเปนรอบ ๆ  ได  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๗-๒๙)  

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                              -   ควรพิจารณาระยะเวลาของการซ้ือซิมวา เวลา 3 เดือน เพียงพอหรือไม 
                              -   ควรกําหนดเง่ือนไข และหลักเกณฑการจายซิมนักศึกษาใหกับนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาสวนใหญตองการไดซิม 
 

                               มติท่ีประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา สนับสนุนการเขาถึงเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนแบบออนไลนสําหรับนักศึกษา    
 

                     4.๒    (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ฉบับท่ี ๔)

พ.ศ.๒๕๖๓     
                                 อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน   ผูชวยอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหมีทักษะทางสัมคมและทักษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงอนาคต  จึงไดจัดทํา ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๓   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๑ – ๓๒) 



๖ 

 

 

สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 
                           ขอ ๔  การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ตั้งแต รหัส ๖๓  เปนตนไป 
                                    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ตลอดระยะเวลา ตามหลักสูตรการศึกษา  จํานวนไมนอยกวา ๗๐  เครดิต  โดยแบงเปนประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
                              ๔.๑ กิจกรรมบังคับสวนกลาง    จํานวน   ๒๐  เครดิต 
                              ๔.๒ กิจกรรมบังคับคณะ          จํานวน   ๓๐  เครดิต 
                              ๔.๓ กิจกรรมเลือก                 จํานวน   ๒๐  เครดิต 
 

                                 ในสวนนักศึกษาท่ีเขามาศึกษา ท่ีผานการรับรองจากประธานสาขาวิชา เปนหลักสูตร
ท่ีมีลักษณะเทียบโอน ใหทํากิจกรรมครึ่งหนึ่งของประเภทกิจกรรมนั้น ๆ 
                                  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) การเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
ครูตามท่ีกําหนดใหถือเปนกิจกรรมบังคับคณะ 
                                  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถนําผลการเขารวมกิจกรรม                    
ฝกประสบการณวิชาชีพ (ข้ึนวอรด) บันทึกเปนเครดิตกิจกรรมบังคับคณะ ไดไมเกิน ๑๐ เครดิต 
 

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้ 
 

                              -   การบันทึกเครดิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ควรคิดจากการทํากิจกรรมเสริม  
                              -   ใหแยกการคิดเครดิตของนักศึกษาใหชัดเจน ระหวาง กิจกรรมหลักในรายวิชาการ
เรียนการสอน  กับกิจกรรมเสริม 
                              -   ปรับกิจกรรมใหนอยละ  และเพ่ิมคาเครดิตใหสูงข้ึน 
                                 

                               มติท่ีประชุม  ทบทวน  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

                    

                  ๔.๓  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการ  

เงินอุดหนนุการวิจัยจากแหลงทนุภายนอก พ.ศ. 2563 
 

            อาจารย  ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ   ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับทุนอุดหนุนจาก
แหลงทุนภายนอก โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก พ.ศ. 2549 ขอ 5 อธิการบดีอาจมอบหมายใหหนวยงาน กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวิธีการบริหาร
การเงินและโครงการแตละโครงการ ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการการเงินของแตละโครงการในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานนั้นๆ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีโครงการไมข้ึนกับหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี ท่ีจะมอบหมายใหบุคคลหรือคณะหรือหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่ง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวิธีการบริหารการเงินและโครงการแตละโครงการ ตลอดจนแตงตั้ง
คณะกรรมการการเงินของแตละโครงการ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และขอ 7 การเงินโครงการ 



๗ 

 

 

(3) ใหทุกโครงการคิดคาใชจายใหแกมหาวิทยาลัยในอัตรา รอยละ 20 โดยไมรวมคาครุภัณฑ  หากมีความ
จําเปนอาจคิดคาใชจายของมหาวิทยาลัยนอยกวาเกณฑ โดยความเห็นชอบของอธิการบดี  แตตองไมต่ํากวารอย
ละ 10 ความทราบแลวนั้น   

           ในการนี้ สถาบันวิจัย ฯ จึงจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. 2563  เพ่ือกํากับ ดูแล และ
ติดตามการดําเนินโครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา               
34-35)                      
                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                           -   เนื่องจากมีระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย เงินอุดหนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๔๙  แลว  ดังนั้น  จึงไมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องแนวทางการบริหารจัด

การเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. 2563  มาปฎิบัติอีกเพราะเปนการออกระเบียบท่ีซํ้าซอน 
 

                            มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเงิน

อุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. 2563  โดยใหใชระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย                 
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  พ.ศ.๒๕๔๙  เปนแนวปฏิบัติในการเบิกจาย 
 

                 ๔.๔  (ราง) ประกาศ หลักเกณฑ และแนวทางในการสนบัสนนุทุนเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย           
พ.ศ. 2563   

                        อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา   ตามท่ีมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางในการ
สนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ 2555   ในการสงเสริมและสนับสนุนทุนสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยแก
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวใหเปนปจจุบัน  และเปนการสรางแรงจูงใจ            
ใหบุคลากร และเปนไปตาม ประกาศ ก.พ.อ  เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  โดยเนนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล ระดับชาติ 
ไดแก TCI กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 และฐานขอมูลระดับนานาชาติ ไดแก ERIC, MathSciNet, Pubmed, SCOPUS, 
Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse หรือฐานขอมูล
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด   สถาบันวิจัยฯ  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ หลักเกณฑ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือ
เผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. 2563 ข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุปสาระสําคัญ   ดังนี้ 

 

         ภาคโปสเตอร    -  ยกเลิกการสนับสนุน 
 

                               คาลงทะเบียน  คาเดินทาง คาท่ีพัก ไมเกิน ๒ คืน  
         ภาคบรรยาย     -  ในประเทศ ระดับชาติ  จายตามจริง ไมเกิน 4,000  บาท  ระดับนานาชาติ   
                                จายตามจริงไมเกิน 6,000  บาท 
                             -  ตางประเทศ  ทวีปเอเชีย จายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด  

                                 ยโุรป/อเมริกาเหนือ/แอฟริกา และอ่ืน ๆ  ไมเกิน 30,000 บาท 
 



๘ 

 

 

                              คาตอบแทน (รวมคาใชจายท้ังหมด) 
          วารสาร        -  ระดับชาต ิ       TCI กลุมท่ี 2 (0.6)  จายไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
                                                    TCI กลุมท่ี 1 (0.8   จายไมเกิน   ๗,๕๐๐   บาท 
                             - ระดับนานาชาติ  IF  0.001-1.000 หรือ Quartile  4 ไมเกิน  15,000 บาท 
                                                     IF 1.001-2.000 หรือ Quartile  3 ไมเกิน   20,000 บาท 
                                                     IF 2.001-5.000 หรือ Quartile  2 ไมเกิน   30,000 บาท 
                                                     IF 5.001 ข้ึนไป    หรือ Quartile 1 ไมเกิน  40,000 บาท 
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                            -  ควรสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนองานวิจัยแบบออนไลน 
                            -  ควรพิจารณาปรับ คาลงทะเบียน กับคาท่ีพัก ของการนําเสนองานวิจัยภาคบรรยาย        
ควรอนุมัติใหจายตามจริง  และปรับหลักเกณฑการนําเสนอผลงานตางประเทศ โดยสนับสนุน ๑ ครั้ง/คน/ป 
                            -  สงเสริมสนับสนุนคณาจารยในการนําผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ  เพ่ือนํามาใชใน     
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
                            -  เพ่ิมฐานขอมูลแหลงท่ีมาของผูจัดงานเสนองานวิจัย 
                            -  การพิจารณาจายคาตอบแทนตาง ๆ  ใหคํานึงถึงความสามารถท่ีจะจายได และ
แหลงท่ีมาของเงินท่ีจายใหเหมาะสม   โดยไมใหกระทบกับรายไดท่ีจัดเก็บจากเงินบํารุงการศึกษา  
                            -  ควรพิจารณาตอยอดผลงานวิจัยท่ีสามารถจําหนายผลิตผลได  เพ่ือนํารายไดมา 
บริหารจัดการในกองทุนวิจัย 
                            -  สถาบันวิจัยฯ ควรเขียนข้ันตอนการดําเนินการขอรับทุนวิจัย การทําสัญญารับุทนวิจัย 
และข้ันตอนการเบิกจายเงินวิจัยใหเห็นชัดเจน 
 

                          มติท่ีประชุม  ทบทวน (ราง) ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางในการสนับสนุนทุน

เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. 2563  โดยมอบสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม นําความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจารณา 

                       
                       4.๕  โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอม
จําหนาย ตามมาตรฐานการผลิต อย. และมาตรฐานสากล (GMP) 
                                  ผศ .นรีนารถ  ศรีวรนารถ   รองอธิการบดี   นํ าเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย  
ตามมาตรฐานการผลิต อย. และมาตรฐานสากล (GMP)  
                                  เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินการ  ไดแก  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีผลิต
ท่ีไดมาตรฐาน  ผลิตภัณฑสะอาดมีคุณภาพและไดรับเลข อย.  พัฒนาแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาและชุมชน  จัดหา
รายไดโดยการพัฒนาผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย/รับจางผลิต   ในสวนของสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูป จะใหอาคาร
โรงผลิตน้ํ าดื่ม (อาคารเดิม)  และจะทําการปรับปรุงให ได เกณฑมาตรฐาน โดยใชงบประมาณ จํานวน 



๙ 

 

 

๒,๓๑๒,๕๗๕.๑๒ บาท  แบงเปน ปรังปรุงอาคาร  ๑,461,885.21 บาท  ครุภัณฑประจําอาคาร 50,681.86 
บาท  ครุภัณฑใชในการผลิต จํานวน  800,000 บาท   
                                แผนการจัดหารายได   ไดแก  พัฒนาผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยเพ่ือจําหนาย  รับจาง
ผลิตภัณฑสําหรับผูประกอบการชุมชน และนักธุรกิจในทองถ่ิน  
                               อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา ในสวนการบริหารจัดการโครงการผลิตอาหารแปรรูปนั้น  จะมีการบริหารงานในรูปแบบลักษณะคณะกรรมการ 
ซ่ึงสามารถนํารายไดมาบริหารในโครงการใหเลี้ยงตัวเองได 
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                          -   เห็นดวยกับการดําเนินโครงการดังกลาว  เพราะเปนการชวยเหลือชุมชนในการจําหนาย
สินคาเกษตรและสินคาแปรรูปของชุมชน ใหไดรับการรับรองมาตรฐานจาก อย. เพ่ือความนาเชื่อถือ    
 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ี

บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย ตามมาตรฐานการผลิต อย. และมาตรฐานสากล (GMP) 
 

                         ๔.๖  รายงานการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ    
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (ระหวางวันที ่1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 256๓) 
                                     นายอภิวัฒน  พานทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานตอท่ีประชุมใหทราบ

ถึงผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ                 
6  เดือน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
                             -  ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีตัวชี้วัด          

ท้ังสิ้น 45 ตัว บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 5 ตัว  คิดเปนรอยละ 11.11 
 

                                                                                 ตัวช้ีวัด         บรรลุ         รอยละ 

๑) การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว                   ๕              0              0.00 

2) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                               6              0              0.00 

3) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                                             5               0              0.00 

4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                              7              3             42.86 

 

5) การพัฒนาทองถ่ิน                                                          12             2           16.67 

6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                                         ๑๐             0             0.00 

                            -  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีตัวชี้วัด
ท้ังสิ้น 188 ตัว บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 43 ตัว  คิดเปนรอยละ 22.87 
 

                                                                                 ตัวช้ีวัด         บรรลุ           รอยละ 

๑) การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว                   2๕             1             4.00 



๑๐ 

 

 

2) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                               31             4            12.90 

3) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                                             20             0             0.00 

4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                              15           12           80.00 

5) การพัฒนาทองถ่ิน                                                           ๕๑            ๑๑           21.57 

6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                                          ๔๖            15           32.61 

                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                              -  ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  ขอใหทุกหนวยงานพิจารณาโครงการ วาสามารถ
ดําเนินการตอไดหรือไม  หากติดขัดประการใด พิจารณาปรับแผนโครงการ  โดยตองจัดโครงการใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัด 
                                มติท่ีประชุม   มอบหมาย รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลโครงการ  ประสานกับ

คณบดีเพื่อแจงผูรับผิดชอบโครงการ พิจารณาจัดทําโครงการใหสอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัดท่ีมีการปรับใหม  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ                   

                      ๕.๑  รายงานความกาวหนาการบํารุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต ภายใตโดเมนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                   

ในสถานการณปจจุบันเว็บไซตถือเปนชองทางการสื่อสารท่ีสําคัญชองทางหนึ่งในการสืบคนขอมูล รวมถึงเปน

แหลงอางอิงท่ีเชื่อไดของมหาวิทยาลัย ในการนําเสนอจุดเดน ความเขมเข็งทางวิชาการ จึงไดนํามาตรฐาน

เว็บไซตภาครัฐ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนา 

ปรับปรุง เว็บไซตของหนวยงานใหเปนทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเขาสูเกณฑมาตรฐานการจัดลําดับเว็บไซตตาม

พันธกิจของหนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลเว็บไซตของหนวยงานนํารองของ

มหาวิทยาลัย   และวิเคราะหประเด็นเพ่ือดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานนํารองของมหาวิทยาลัยใหมี

ความสมบูรณตามหลักเกณฑตอไป ดังนี้  รูปแบบการนําเสนอ  เนื้อหาท่ีนําเสนอ  ความถูกตองและความ

สมบูรณของขอมูลท่ีนําเสนอ  ดานคุณภาพและความเปนปจจุบันของเนื้อหา  การสราง Rich  and Media  

Files  เทคนิคการทํา Search Engine Optimization  ความม่ันคงปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)    

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                    ๕.๒  รายงานผลการประเมินการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิตอล 

                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลการใหบริการ ประจําภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๒           



๑๑ 

 

 

จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา จํานวน ๓๙๖  คน  ซ่ึงเปนนักศึกษา พนักงานสายวิชาการ  

พนักงานสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใน  ๖  ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ดังนี้ 

                           ๑)  ดานเวลา  มีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับ พึงพอใจมาก 

                           ๒)  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  มีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับ  

                                พึงพอใจมากท่ีสุด 

                           ๓)  ดานบุคลากร  มีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับ พึงพอใจมาก 

                           ๔)  ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ  มีความพึงพอใจตอการ 

                                ใหบริการในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด 

                           ๕)  ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  มีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับ  

                                พึงพอใจมาก 

                           ๖)  ดานการสื่อสารกับผูใช  มีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับ พึงพอใจมาก 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                     ๕.๓   ระบบการจัดสอบออนไลน 

                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี   ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดจัดทําระบบการจัดสอบออนไลน  โดยมีแนวปฏิบัติการผลิตขอสอบ ดังนี้   

                            -  ผูออกขอสอบแสดงความจํานงใหจัดทําขอสอบถึง DTC  

                            -  ผูออกขอสอบเตรียมขอสอบพรอมเฉลย  

                            -  ผูออกขอสอบตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ และ Account นักศึกษา   

                            -  DTC พิจารณาแจงลําดับ ระยะเวลาจัดทําขอสอบแกอาจารย   

                            -  DTC จัดทําขอสอบออนไลน สราง Account นักศึกษา  ปรับแก เก็บคะแนนสอบ                    

                               คืนอาจารยผูสอน   

 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

             5.๔  กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
                    อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   

กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยผานระบบ Online PBRU LIVE (การ

ถายทอดสด)   ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ  หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๒ 

 

 

            

             เวลา 8.45 น.                  -  ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย   ชมวีดีทัศนนายกสภาพบนักศึกษา 

                                                 -   การแสดงตอนรับนักศึกษาใหม 

              เวลา  9.15 – 10.00 น.    -   อธิการบดี   รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี พบนักศึกษาใหม 

              เวลา  10.๓0 น.               -  คณบดีทุกคณะ พบนักศึกษาใหม 

                                                  -  ผูนําองคกรกิจกรรม พบนักศึกษาใหม 

(คณบดีพบนักศึกษาใหม ใชเวลา คณะ  ๕  นาที   สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ ของคณะ/สาขาวิชา UP ไวใน Link 

ของคณะ หรอืเพจของคณะเรียบรอยแลว) 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                        5.๔   รายงานผลการกอหนี้ผูกพันและผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  22  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 

                          นางภควัน  จันทนเสวี  ผูอํานวยการกองกลาง  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง รายงาน

ผลการกอหนี้ผูกพันและผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต
วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันท่ี  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรร
งบประมาณหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางจํานวน ๒๗ รายการ เปนเงิน  ๑๔๘,๔๐๙,๙๐๐ บาท  แบงเปน  
คาครุภัณฑ  จํานวน  ๒๐  รายการ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  ๗  รายการ   โดยมีรายละเอียดของการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
                               -  ทําสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว    จํานวน              ๑๓     รายการ   
                               -  ประกาศ E-bidding              จํานวน              ๑๑     รายการ 
                               -  ขออนุมัติแบบรูปรายการ        จํานวน                ๑      รายการ 
                               -  เปลี่ยนแปลงหมวดเงิน           จํานวน        ๑      รายการ 
                               -  ยกเลิก                              จํานวน        ๑      รายการ 
ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา   57 - ๕๙) 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                       5.๕  รายงานผลการรายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไตรมาส 2 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 256๓) 
                                    นายนเรนทร อมรจุติ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน แจงตอ
ท่ีประชุมใหทราบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น  เปนเงินจํานวน



๑๓ 

 

 

701,130,200.00 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 521,059,200.00 บาท และงบประมาณเงิน
รายได จํานวน 180,071,000.00 บาท  โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลว  ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2563  
เบิกจาย 189,092,146.51 บาท คิดเปน 26.97%   คงเหลือ 512,038,053.49 บาท คิดเปน 73.03% 
 

          มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                     ๕.๖  การทบทวน ปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

                    นายธีรวัฒน  เสนะโห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดมีการทบทวน ปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ตามยุทธศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ดังนี้ 

 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว    งบประมาณ     4,117,900   บาท    
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                งบประมาณ   18,612,808   บาท 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                               งบประมาณ    3,863,136   บาท 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                               งบประมาณ    3,431,700   บาท 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน                                            งบประมาณ   17,004,156  บาท 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                           งบประมาณ     8,297,400  บาท 
 

                                                                              รวมท้ังส้ิน    55,327,100 บาท 
          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

                       ๕.๗  ปฏิทินการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                             นายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบ ถึง ปฏิ ทินการดํ าเนินงาน การจัด ทําแผนปฏิบั ติการ ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ . 2564                        
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

                                การวางแผนงบประมาณ     
วันท่ี 1-30 พฤษภาคม 2563       -  กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํา  งบประมาณรายจายประจําป 
                                           -  กําหนดจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
  วันท่ี 1-15  มิถุนายน 2563     -   ทบทวน ปรบัปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจาํป 
                                               งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  วันท่ี  29  มิถุนายน 2563       -   นําเสนอ (ราง) ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจาํป 
                                               งบประมาณ พ.ศ.2564 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   วันท่ี  30 มิถุนายน 2563       -   ถายทอดผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
                                               พ.ศ. 2564 ตอหนวยงาน 
 

                                 การจัดทํางบประมาณ 
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   วันท่ี  27  กรกฎาคม 2563        -   ขออนุมัติงบประมาณรายจาย เงินรายได พ.ศ. 2564 และ 
                                                   แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                              
                                                   ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   วันท่ี 8 – 30 กรกฎาคม 2563      -  หนวยงานบันทึกคําของบประมาณ   ผานระบบงบประมาณ  
                                                   (e-Budget) ไดแก  งบรายจายประจํา งบรายจายยุทธศาสตร 
   วันท่ี  1 – 9 สิงหาคม 2563        -   พิจารณาโครงการ/งบประมาณของแตละหนวยงาน  
                                                   (ผูกํากับดูแลยุทธศาสตร) 
   วันท่ี  10 - 21 สิงหาคม 2563     -   หนวยงานปรับปรุงคําของบประมาณ  ผานระบบงบประมาณ  
                                                   (e-Budget) ไดแก  งบรายจายประจํา  งบรายจายยุทธศาสตร 
   วันท่ี 24 สิงหาคม 2563             -   ตรวจสอบขอมูลกิจกรรมท้ังหมดท่ีผานพิจารณาจากผูกํากับดูแล 
                                                   ยุทธศาสตร แจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
 

                                 การอนุมัติงบประมาณ 
   วันท่ี  4 กันยายน 2563             -   นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงิน 
                                                   รายได (ก.บ.ง.) อนุมัติ 
   วันท่ี  21 กันยายน 2563           -   นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติ 
   วันท่ี  22-30 กันยายน 2563      -   ผลพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ฉบับสมบูรณ ดําเนินการออกรหัส 
                                                   งบประมาณในระบบ 3D 
 

                               การดําเนินการ/การติดตาม 
   วันท่ี 15 มกราคม 2564           -  รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม –  
                                                  30 ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1) 
   วันท่ี  15 เมษายน 2564           -  รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 
                                                  30 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) 
  วันท่ี  15 กรกฎาคม 2564         -   รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ ระหวางวันท่ี 1 เมษายน-  
                                                  30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3) 
  วันท่ี  15 ตุลาคม 2564            -  รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ ระหวางวันท่ี 1 เมษายน- 
                                                  30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4) 
 

                                  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                       ๕.๘ รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                                อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  รายงานตอท่ี

ประชุมถึงผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              

ปการศึกษา ๒๕๖๓  จํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖   มี  ๓๗ คน  ผลการเขา

ศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ๒๗ คน  รอผลสอบการเขาศึกษาตอ  ๑๐ คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
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ประชุม) ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังนี้  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑  คน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ๒  คน  มหาวิทยาลัยบูรพา  ๑ คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนื อ   ๑  คน   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ   ๒  คน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ๑  คน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๕ คน  มหาวิทยาลัยศิลปากร ๕ คน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๒ คน  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ๑ คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑ คน  

มหาวิทยาลัยราชมงคล ๑ คน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๑ คน  มหาวิทยาลัยหอการคา ๑ คน  มหาวิทยาลัย

นานาชาติแสตมฟอรด ๑ คน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ๑  คน 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                      ๕.๙   สรุปภูมิลําเนาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                     

                                 อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  รายงานตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงภูมิลําเนาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้         

                            -   ชัน้มัธยมศึกษา ปท่ี ๑  จํานวน  ๕๖ คน   มาจากจังหวัดเพชรบุรี   33  คน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๒๒ คน  จังหวัดราชบุรี  ๑ คน                                                                                                           

                            -   ชัน้มัธยมศึกษา ปท่ี ๒  จํานวน  4๕ คน   มาจากจังหวัดเพชรบุรี   28  คน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 16 คน  จังหวัดนครปฐม  ๑ คน  จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ คน  จังหวัดชุมพร  ๑ คน 

                           -   ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 3  จํานวน  42 คน   มาจากจังหวัดเพชรบุรี  25  คน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  15 คน  จังหวัดพัทลุง  ๑ คน  กรงุเทพมหานคร 1 คน  

                            -   ชัน้มัธยมศึกษา ปท่ี ๔  จํานวน  25 คน   มาจากจังหวัดเพชรบุรี  10  คน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  14  คน  จังหวัดราชบุรี  ๑ คน    

                            -   ชัน้มัธยมศึกษา ปท่ี ๕  จํานวน  32 คน   มาจากจังหวัดเพชรบุรี   13  คน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  18 คน  จังหวัดสมุทรสาคร  ๑ คน                 

                            -   ชัน้มัธยมศึกษา ปท่ี 6  จํานวน  17 คน   มาจากจังหวัดเพชรบุรี   10  คน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  7 คน                                                                                             

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                     ๕.๑๐  ทุนโครงการถายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมาย
ในพื้นที่เพื่อการใชประโยชน (วช.) ประจําป 2563  

                           อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ไดประชาสัมพันธการสง (ทุน) โครงการ
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ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีเพ่ือการใชประโยชน (วช.) ประจําป                
งบประมาณ ๒๕63  บัดนี้  สถาบันวิจัยฯ ไดจัดทํากรอบในประเด็นท่ีสําคัญ ท่ีอยูในขอบเขตการเสนอขอรับทุน
ใหนักวิจัยไดเปนกรณีศึกษาเพ่ือใชในการตอยอดการเขียนโครงการ ปจจุบันมีนักวิจัยสงโครงการเพ่ือเสนอขอรับ
ทุนวิจัยดังกลาว  จํานวน 9 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น  7,680,000 บาท    
 

          มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

 

                ๕.๑๑  การประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ  คร้ังที่ 6 "ราชภฏั ราชภักดิ์" 
               อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งท่ี 6 "ราชภัฏ       
ราชภักดิ์"  กําหนดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน แหงละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  
เปดรับบทความภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต http://runirac2020.chandra.ac.th  

 

          มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

                    5.1๒   การรวมงาน “มหกรรมงานวิจยัแหงชาติ 2563 (Thailand Research  
                          Expo 2020)” 

                        อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ   ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี นําผลงานวิจัยและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย เขารวมนําเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)” ภายใตแนวคิดหลักของการจัดงานคือ “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสูความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน” โดยกําหนด จัดในระหวางวันท่ี 2–6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  สถาบันวิจัยฯ ไดตอบรับการเขารวมงานดังกลาวใน ภาคนิทรรศการ 
พ้ืนท่ีขนาด 20 ตารางเมตร  ใน Theme งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา              
โดยจะนําผลงานวิจัยและกิจกรรมของ “ศูนยวิจัยสิงขรมะริดศึกษา” ไปรวมงานครั้งนี ้
 

           มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

                     5.1๓  รายงานความกาวหนาการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัการปองกันไวรัส                  
โคโรนา2019 (COVID-19) ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 

                             อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  รายงานผลการดําเนินการพัฒนานวัตกรรม/เครื่องมือ อุปกรณ                 
เพ่ือใชบรรเทาปญหาการแพรระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 และเตรียมความ
พรอมรับสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา  2019 ในอนาคต โดยมีการทํางานรวมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมท้ังหมด 8 นวัตกรรม กรอบงบประมาณท้ังสิ้น 1,211,350  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

http://runirac2020.chandra.ac.th/


๑๗ 

 

 

           มติท่ีประชุม     รับทราบ                    
 

                 5.1๔  รายงานการดําเนินงานสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                      อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งท่ี 5 
/2563  วัน ท่ี  20 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. ผ านระบบ VDO Conference  หองประชุม 
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   
             สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานดานมาตรฐานสินคาเกษตรทะเล ดังนี้ 
                            -   จัดทํา (ราง) กระบวนงานการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

                            -   จัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) มาตรฐานเกลือทะเลและระบบการตรวจ 

รับรอง  

                            -   จัดทํา (ราง) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยเรื่องการขอและออก

ใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการทํานาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ พ.ศ. 

2563 เพ่ือใหการรับรองมาตรฐานการปฏบิัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับการทํานาเกลือทะเล 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                  ๕.๑๕  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัย  ไดมอบหมายหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการประเมินผู มีสวนไดเสียภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัยแลวนั้น ขณะนี้ถึงข้ันตอนกระบวนการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Datd Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) จึงขอใหทุกหนวยงาน จัดสงขอมูลท่ีรับผิดชอบ สวนกองนโยบาย 

ภายใน วันศุกร ท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๗๕-๗๘) 
 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๑๖  รายงานจํานวนผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึง จํานวนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๓  จํานวน  ๑,๑๕๗  คน  และ

กําลังรอยืนยันสิทธิ์  ๒,๐๔๘ คน  ในการนี้  ขอความรวมมือจากทุกคณะ เรงรัดและติดตามนักเรียนท่ีมีความ

ประสงคเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตอไป   
 

        มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 



๑๘ 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

               ๖.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คร้ังที่ 2/2563  เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 416  
คณะวิทยาศาสตรฯ  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๘๐-๘๗) 
 

                       ๖.๒   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี  ๑๘   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานการดําเนินงานสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
สารสนเทศแทนคนเดิมท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนง 
                             -  รับทราบ  รายงานสรุปเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
                             -   อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม ๒ ประเด็น) 
                             -   อนุมัติ  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
                             -   อนุมัติ (ราง) กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๕  ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๗   จํานวน  ๓๘  อัตรา 
                             -   ใหความเห็นชอบรื้อทุบอาคาร ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือดําเนินการ
กอสรางอาคารโรงแรมการทองเท่ียว 
                             -   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (เพ่ิมเติม)   
                             -   เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๖๓ 

- อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน  ๕  ราย   

- ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

- รับทราบ  รายงานการเงิน  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๓ 

- รับทราบ  การทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

-  รับทราบ  รายงานสถานะหลักสูตรในระบบ CHECO 

-  รับทราบ  โครงการ ๑ ไร  คลายวิกฤตฟนชีวิตหลัง Covid-๑๙  และโครงการสราง

มูลคาเพ่ิมมะนาว เพ่ือยกระดับรายไดแกเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๕  น.   



๑๙ 

 

 
 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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