
๑ 

 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๗    คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี               ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว           รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน            รองอธิการบดี     กรรมการ   

๕. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน            รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี      รองอธิการบดี              กรรมกา                    

๗. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี          ผูชวยอธิการบดี                        กรรมการ 

๙. อาจารยเมธาวิน         สาระยาน          ผูชวยอธิการบดี              กรรมการ 

๑๐. ผศ.วราภรณ           แกวแยม         (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร   กรรมการ 

๑๑.ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         กรรมการ 

๑๓. อาจารยชลิดา         ชางแกว            (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 

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

๑๕. อาจารยกฤษณ        ไชยวงศ           (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                   กรรมการ 

๑๖. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๗. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                     กรรมการ 

๑๙. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม        ผูอํานวยการสถาบันวจิัยฯ                        กรรมการ 

๒๐. อาจารยมธุรส           ปราบไพรี         (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ            กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.อัฉจรีย     ภุมวรรณ         ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต             กรรมการ   

๒๒. ผศ.ณรงค             ไกรเนตร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   กรรมการ 

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

๒๔. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     กรรมการ 



๒ 

 

 

๒๕. อาจารย ดร.ศุภณัฎฐ   ทรัพยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมกา 

๒๖. นางภควัน              จนัทนเสวี           รักษาการผูอํานวยการกองกลาง            กรรมการ             

๒๗. นายสะอาด            เข็มสีดา              ผอ.สํานักงานอธิการบดี                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน   ๓    คน 

๑. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี            ติดราชการ   

๒. อาจารยจรรยาพร       บญุเหลือ กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                   ติดราชการ  

๓. นางนับวรรณ            เอมนุกูลกิจ        กองพัฒนานักศึกษา                                      ไปราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม    จํานวน    ๖   คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวสีนวล  ไทยานนท  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๔. นางสถาพร  บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

๕. นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา 

๖. อาจารยนันทิยา         ดอนเกิด             สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
    

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 

                        ๑.๑  การออกแบบผลิตภัณฑมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนใหมีการ

สรางแบรนดดิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดประสานงานใหมีผูดําเนินการ

ออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ นําเสนอรูปแบบและรายละเอียดของโลโก 

                               อาจารยนันทิยา ดอนเกิด  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดรับการประสานงานใหมีการออกแบบแบรนดดิ้งผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ                      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในการนี้  สาขาศิลปะและการออกแบบ  ไดใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  โดยใชแนวคิดจาก “แมลายดาว” ผนวกกับ “Dimond” สีโลโกจะเปน                         

สีเขียวมะกอก   สีดํา สีขาว เปนองคประกอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 



๓ 

 

 

                              คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้

                           -  เห็นดวยกับการนําแบรนดดิ้งท่ีออกแบบไวนี้ไปใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี 

                           -  การใชลายดาวเพดานเปนตนแบบนั้น รูปแบบท่ีนํามาใชยังไมสมบูรณตองมีการปรับ

ลายเสนเพ่ิมเติม 

                           -  การเลือกลายของโลโกนั้น ควรงายตอการจดจํา และเนนจุดเดนของการเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมดวย 

                          -   ขอใหปรับขนาดตัวอักษรและลายเสนของตัว P ใหใหญกวาตัว BRU เพ่ือความโดดเดน 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ  ใหนําโลโก เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

 

                           ๑.๒  การเสนอชือ่ปริญญากิตตมิศักดิ ์

                                   ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา คาดวามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะมีพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม หรือเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  ดังนั้น จึงขอใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

เรงดําเนินการโดยประสานงานคณะตาง ๆ พิจารณาเสนอผูท่ีสมควรไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์      
                      

                             มติท่ีประชุม  มอบ สํานักสงเสริมวิชาการงานและงานทะเบียน ประสานงาน  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐   เวลา ๙.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓–๑๖) 

                    มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข  

 
  

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

 

-   ไมมี   - 

 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                          ๔.๑  โครงการปรับปรุงหอประชมุอาคารเอนกประสงค 

                    ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ขณะนี้ไดมีการ

เตรียมการปรับปรุงหองประชุมตาง ๆ ภายในอาคารอเนกประสงค  เพ่ือใหทันตอการใชงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ ท่ีจะจัดใน ป ๒๕๖๑  โดยจะทําการปรับระบบเครื่องเสียงใหม  เนื่องจากเสียงภายใน

หอประชุมจะกอง และมีเสียงสะทอน โดยมอบหมายใหสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทําการออกแบบปรับทัศนียภาพโถงดานหนาอาคารเอนกประสงค  หอประชุมใหญ 

๒,๐๐๐ ท่ีนั่ง  ปรับทัศนียภาพหองประชุม  ๕๐๐ ท่ีนั่ง   และหองประชุม ๒๐๐ ท่ีนั่ง  จํานวน ๓ หอง  ปรับ

ทัศนียภาพหองน้ําชาย  หองน้ําหญิง  ตองใชงบประมาณในการปรับปรุง จํานวน ๔๐  ลานบาท  คาดวาจะใช

เวลาดําเนินการใหแลวเสร็จ  ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 
 

              มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ ใหมีการปรับปรุงหอประชุมอาคารเอนกประสงค 

                       ๔.๒  การติดตั้งจอ LCD   

                              ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา มหาวิทยาลัยจะ

ทําการติดตั้งจอ  LCD  เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  และขางตึกคณะ

มนุษยศาสตร ฯ หลังเดิม (ดานทางเขาตึกวิทยาภิรมย)  ซ่ึงตองใชงบประมาณในการจัดซ้ือจอ LCD จอละ 

๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  จํานวน ๒ จอ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

              มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการใหมีการจัดซ้ือจอ LCD 

                       ๔.๓ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๐                                                                       

                     อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึงแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๐ กับการ

เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรายละเอียด

กิจกรรมท่ีจะพัฒนา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 

๑) หนวยงานจัดทําทบทวนแผนทุกแผน โดยใหเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในแผน   กํากับติดตามประเมินผลและประเมิน

ความสําเร็จของแผนอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

๒) มีการคนหาองคความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล ผูมีประสบการณตรงจากบทเรียน 

และการออกบริการวิชาการ แลวนํามาสรุปเปนแนวปฏิบัติท่ีดีสูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 



๕ 

 

 

๓) กองนโยบายและแผน จัดวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบดวยตนทุน

ตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน              

สงใหหลักสูตร วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

๔) มหาวิทยาลัยเรงรัดการทํางานผลงานทางวิชาการ ตามแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร และเรงรัดใหคณาจารยนําผลงานวิจัยไปเผยแพร จดสิทธิบัตร 

๕) มหาวิทยาลัยจะติดตาม กํากับใหบุคลากรพัฒนาตนเอง โดยรายงานผลตอ

ผูบริหาร ๒ ระยะ 

ในสวนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๐  ของ

คณะ/สถาบัน/สํานัก  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  ขอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา  

พรอมท้ังใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ      

        ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  ประธานท่ีประชุม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการ

จัดทําแผนบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง  แผนงานเพ่ิมศักยภาพวิจัยและงานสรางสรรค 

แผนงานเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการ  ขอใหนําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ระยะ๕ ป และ

ระยะ ๒๐ ป และศาสตรของพระราชา ยุทธศาสตรชาติ เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน  โดยเรงรัดทํา

โครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จในไตรมาส  ๑                                 
    

                                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement 

Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๐  โดยนําเสนอสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย                                                                       
 

                      ๔ .๔   โครงการจั ดการศึ กษาสําหรับนั กศึ กษาตามโครงการความรวม มือ กับ

สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดทําโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตามโครงการความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปการศึกษา ๒๕๖๐  มีจํานวนนักศึกษา ๕๘  คน  มี

รายรับ ๒ ,๖๓๒ ,๐๐๐ บาท  จายคืนคาบริหารจัดการ ๒๕๗ ,๐๐๐ บาท  คงเหลือจัดสรรเปนคาใชจาย 

๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท  โดยจัดเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร เปนเงิน ๑,๙๓๒,๘๐๐ บาท  

จึงขออนุมัติใชเงินคงเหลือ  (ไมต่ํากวารอยละ ๒๐) เปนเงิน ๖๙๙ ,๒๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 



๖ 

 

 

  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงดูแลหอพักของนักศึกษาจีนใหสะดวกและสวยงาม เพ่ือเปนการ

รองรับนักศึกษาจนีท่ีจะเดินทางมาศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตามโครงการความ

รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 

                       ๕.๑  กําหนดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ ครั้งท่ี ๓๑ ดอนขังใหญเกมส 

                              ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ท้ัง ๘ คณะ ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา

ทบทวนเก่ียวกับกําหนดการจัดการแขงขันกีฬา ระหวางคณะ ครั้งท่ี ๓๑ ดอนขังใหญเกมส   โดยมติท่ีประชุม

กําหนดใหมีการจัดการแขงขัน ในระหวางวันท่ี ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 

หนา ๒๑  - ๒๒  )        

 

- วันจันทร ท่ี ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐      พิธีเปดการแขงขัน และการโชวความคิดสรางสรรค ผานการแสดง 

  ตั้งแตเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๙.๓๐             ขบวนพาเหรด ลีดเดอร กองเชียร ภายใต Concept “ธ สถิตในดวงใจ 

                                                  ไทยนิรันดร” จาก ๔ คณะ 
 

- วันพุธ ท่ี ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐          พิธีปดการแขงขัน การแขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และการโชว 

  ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐              ความคิดสรางสรรค ผานการแสดง ลีดเดอร กองเชียร  

                                                   ภายใต Concept “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร” จาก ๔ คณะท่ีเหลือ 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                      ๕.๒   รายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดทําแผนศูนยเตรียมความพรอมสูการทํางาน 

               ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยศูนยเตรียม

ความพรอมสูการทํางาน (CPC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนานักศึกษาใหมีบุคลิกภาพ

ท่ีดี มีทักษะการปรับตัว เขาสังคม และเตรียมความพรอมทักษะการทํางาน โดยมีอัตลักษณของนักศึกษาท่ี

กําหนดไว คือ SMART FOR WORK หมายถึง บัณฑิตบุคลิกภาพดี มีทักษะพรอมทํางาน  โดยศูนยเตรียมความ



๗ 

 

 

พรอมสูการทํางาน ไดมีการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และไดกําหนดหลักสูตรอบรมเตรียมความพรอมสู

การทํางาน ไวดังนี้    

        -  หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ                                            ๑๐  ชั่วโมง    

                                    -   หลักสูตรพัฒนาทักษะการสมัครและสัมภาษณงาน                       ๓  ชัว่โมง               

                           -  หลักสูตรการพัฒนาทักษะงานสํานักงานและงานสารบรรณ            ๓  ชั่วโมง                

                           -  หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ             ๓ -๖  ชั่วโมง   

                           -  หลักสูตรการอบรมความรูความสามารถท่ีจะนําไปใชภาคราชการ ๓ – ๖ ชัว่โมง                            

    -   กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงาน                                               ๑  วัน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หนา ๒๓ – ๓๗ )        
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๓   กําหนดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาช้ันปท่ี ๓ – ๔                                                    

                             ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยมหาวิทยาลัย 

ไดกําหนดใหมีการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับนักศึกษาชั้นป ท่ี ๓-๔ กอนออกฝกสอนและฝก

ประสบการณวิชาชีพ  หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเตรียมความพรอมทํางานในสถานประกอบการ 

- รุนท่ี ๑/๖๐    วันท่ี  ๖–๑๐   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

- รุนท่ี ๒/๖๐    วันท่ี  ๖–๘     ธันวาคม     ๒๕๖๐ 

- รุนท่ี ๓/๖๐    วันท่ี  ๑๘–๒๐  ธันวาคม    ๒๕๖๐ 

- รุนท่ี ๔/๖๐    วันท่ี  ๒๕–๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐  

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หนา  ๓๙–๔๑ )        
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                     ๕.๔   การแตงตั้งท่ีปรกึษาดานกฎหมายมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

                              นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการบริหารงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย   เปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งท่ีปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย  เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมาย 

ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท และสามารถเบิกคา

เดินทางไปราชการไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 



๘ 

 

 

  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา การแตงตั้งท่ีปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย ควรเปลี่ยนเปน  การแตงตั้งท่ีปรึกษา

มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย นาจะมีความเหมาะสมกวา  
 

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การแตงตั้งท่ีปรึกษาดานกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  

                       ๕.๕  การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ  ครั้งท่ี ๗ 

                              อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ไดตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองทํานุบํารุงรักษาและสงเสริมเผยแพรเอกลักษณของทองถ่ินใหเปน

ท่ีรูจักในวงกวาง จึงไดมีการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ มาตั้งแต ป๒๕๕๔ – จนถึงปจจุบัน เปนครั้งท่ี ๗  

ซ่ึงในป ๒๕๖๐  จะจัดงานอาเซียนสัมพันธเฉลิมพระเกียรติ  ในระหวางวันท่ี ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ อุทยาน

เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยจัดงานเนนในเรื่อง ภูมิปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

รูปแบบการจัดงาน  ไดแก  (รายละเอียดการจัดกิจกรรม ตามเอกสาร หนา ๔๔ – ๔๕  และเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

                              กิจกรรมภาคกลางวัน  เปนการประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัยศิลปวัฒนธรรม                 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายศิลปวัฒนธรรม   การเสวนาเรื่องการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยสูยุค                   

ไทยแลนด ๔.๐  ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทําอาหารพ้ืนบาน คาว-หวาน   

  กิจกรรมภาคกลางคืน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน จากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในจังหวัดเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยท้ัง ๔ ภาค  การแสดงจากประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศในทวีปยุโรป 

จํานวน ๑๕ ประเทศ  นิทรรศการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรม มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัย 

  ในการนี้  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขอความรวมมือจากคณะเขารวม

เปนกรรมการดูแลดานตาง ๆ เชน กํากับดูแลดานการแสดง ออกแบบฉากเวที  ดูแลแสง/สี/เสียง ไฟประดับ          

ตกแตงงาน เปนตน   โดยจะไดมีการประสานอีกครั้ง 
          

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
  

        ๕.๖  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๔   

                                     อาจารยแสนประเสริฐ  ป าน เนี ยม   ผู อํ าน วยการสถาบั นวิจั ยและส ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   ดวยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  กําหนดจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๔  ในวันท่ี ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยและวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม  ระหวางนักวิจัย   



๙ 

 

 

ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยนําเสนอบทความ ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐                         

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี http://research.pbru.ac.th/PBRUResearch2017 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                        ๕.๗  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

                                      อาจารยแสนประเสริฐ  ปาน เนี ยม  ผู อํ านวยการสถาบันวิจัยและส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับเปนท่ีปรึกษาการดําเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  ใน ๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี จํานวน

๘๕ หนวยงาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  ๖๑  หนวยงาน  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๖ เดือน  ตั้งแต

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑   
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

         ๕.๘  แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

                                อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํ านวยการสถาบันวิจัยและส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสํานักงบประมาณ  ขอใหหนวยงานจัดทําคําขอรับ

งบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมอบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) เปนเจาภาพรวมในแผนบูรณาการดังกลาว  ซ่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดทําคําขอรับงบประมาณ ตามแผนบูรณาการดังกลาว  จํานวน ๕๙ โครงการ  

เปนเงินจํานวน  ๗๗,๖๗๓,๔๕๔ บาท  (รายละเอียดโครงการ ตามเอกสาร  หนา    -       ) 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        ๕.๙  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” 

๕  Rajabhat University National and International Research and Academic Conference 

:RUNIRAV V)  

                             อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบ ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  รับเปนเจาภาพจัด “การประชุมวิชาการระดับชาติ 

http://research.pbru.ac.th/PBRUResearch2017


๑๐ 

 

 

และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕” ๕  Rajabhat University National and International Research 

and Academic Conference :RUNIRAV V)  ภายใตชื่อ “สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรม    เพ่ือขับ 

เคลื่อนงานวิจัยจากฐานรากสูสากลในศตวรรษท่ี ๒๑ ”  ในระหวางวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี  รูปแบบของการจัดงาน ประกอบดวย การประชุมวิชาการ  การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ภาคนิทรรศการ  รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และวารสาร  

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   และการประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ัวประเทศ   (รายละเอียดโครงการตามเอกสาร  หนา ๔๙–๖๒) 
  

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    ๕.๑๐   การดาํเนินงานโครงการชุมชนรูปธรรม ประจําปงบประมาณ   ๒๕๖๑ 

                     อาจารยแสนประเสริฐ  ปาน เนี ยม   ผู อํ านวยการสถาบันวิจั ยและส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ชุมชนรูปธรรม เพ่ือเปนความรวมมือระหวางคณะตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ได

ประชุมคัดเลือกพ้ืนท่ี  ในวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐   ท่ีประชุมมีมติคัดเลือกพ้ืนท่ี “บานหนองประดู ชุมชน

หนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี” เปนพ้ืนท่ีการดําเนินงานโครงการชุมชนรูปธรรม เพ่ือรวมกับชุมชน

ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ซ่ึงความตองการของชุมชน คือ การสรางรายไดใหกับคน  การพัฒนาสถานท่ี

สําคัญของชุมชนสูแหลงทองเท่ียว  กระบวนการดูแลผักกางมุง การใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรม สิ่งท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะดําเนินการรวมกับชุมชนในปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

                               กิจกรรมท่ี ๑   กิจกรรมการเก็บขอมูลชุมชนเพ่ือวางแผนการแกปญหาดานรายได 

                                                ในชุมชน  (ดําเนินการในไตรมาสท่ี ๑) 

                               กิจกรรมท่ี ๒   กิจกรรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสูการแกไขปญหาชุมชน  

                                                (ดําเนินการในไตรมาสท่ี ๒) 

                               กิจกรรมท่ี ๓   การดําเนินการกิจกรรมตามแผนการวิเคราะหขอมูล  

                                                (ดําเนินการไตรมาสท่ี 3) 
 

               ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ

ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการดําเนินงานโครงการชุมชนรูปธรรมนั้น ควรทําลักษณะคูขนาน ระหวางชุมชนเดิม

ชุมชนไรมะขาม (ชุมชนเดิม)  และชุมชนบานหนองประดู (ชุมชนใหม)  เพ่ือใหไดคาคะแนน ๕  จากการบริการ

วิชาการอยางตอเนื่อง จากการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

                             มติท่ีประชุม   รบัทราบ  มอบสถาบันวิจัยฯ พิจารณาดําเนินการ 
 



๑๑ 

 

 

                    ๕.๑๑  ผลการแขงขันการตอบปญหาภาษาจีนชิงถวยรางวัล “พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท 

องคมนตร”ี    

                             อาจารย ดร.อัจฉรีย  ภุมวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   

หนวยงาน ตามท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดการแขงขันตอบปญหาภาษาจีนชิงถวยรางวัล  พลเอกสุรยุทธ  

จุลานนท  องคมนตรี  ในหัวขอ “พระยศยิ่งยง ครองใจไทยท่ัวหลา”  เพ่ือนอมรําลึกและถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช รัชการท่ี ๙  เม่ือวันท่ี   ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐               

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ  ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน 

จํานวน ๓ คน  ไดแก น.ส.ยุวธิดา ภิญญธนาบัตร  ด.ญ.นิรามัย เครือวณิชธรรม  ด.ญ.ปรีญา ยี่สาร โดยมีอาจารย  

Li Ling และอาจารยวิชชุดา ขําประถม เปนผูฝกซอมและดูแลนักเรียนในการเขาแขงขัน ผลการแขงขันนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

      ๕.๑๒  การเขารวมโครงการคายฤดูหนาว “สะพานสูภาษาจีน”  

                                      อาจารย ดร.อัจฉรีย  ภุมวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                             

ตามมติท่ีประชุมกลุมผูบริหารกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งท่ี ๒๖  ตามบันทึกขอตกลง MOU  วาดวยความ

รวมมือดานการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนระหวางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ท้ัง ๑๐ แหง  โดยเปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาจีน  และเรียนรูภาษาจีนกับเจาของภาษา และเปน

การเปดโลกทัศน เรียนรูประสบการณใหม ๆ สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศจีน  ในการนี้  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดคัดเลือก น.ส.ญาณพิชญ  กงเพ็ชร เขารวมโครงการคายฤดูหนาว “สะพานสู

ภาษาจีน” ในระหวางวันท่ี ๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยยูนนานนอมอล สาธารณรัฐประชาชนจีน              

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 

              มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 

                     ๕.๑๓  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานงานสื่อสารองคกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                              อาจารยเมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

หนวยงานตาง ๆ ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางชองทางเฟชบุกของหนวยงานตนเองนั้น  เพ่ือใหการ

ประชาสัมพันธดังกลาวมีการเผยแพรอยางกวางขวางและมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  จึงขอความรวมมือ

หนวยงานสงขอมูลท่ีตองการประชาสัมพันธ  ผานมายังงานสื่อสารองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดวย 



๑๒ 

 

 

เพ่ือทําการกลั่นกรอง  พรอมท้ังปรับสํานวนการเขียนใหเปนภาษาขาว เนื่องจากจะมีนักขาวทองถ่ินนําขอมูล

เผยแพรตอไปยังหนวยงานอ่ืนๆไดทันที    ท้ังนี้ขอความรวมมือผูบริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยใหความรวมมือ

กรณีหากมีเจาหนาท่ีของงานสื่อสารองคกรไปขอสัมภาษณ เพ่ือเปนการแสดงวิสัยทัศนของผูบริหาร 
 

                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                         ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  

๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี     จํานวน  ๒๔  ราย 

          -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน   ๕  ราย 

           -  ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาการศึกษาปฐมวัย  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

                            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณะครุศาสตร  คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  คณะพยาบาลศาสตร ประจาํป ๒๕๖๐ 

           -  รับทราบ  โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีโลจิสติกสและระบบขนสง  โดยจะ

ดําเนินการในลักษณะศูนยเทคโนโลยี ซ่ึงอยูภายใตกํากับของคณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการรวมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          -  ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๙   

          -   ใหความเห็นชอบโครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  เพ่ือเริ่มตนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเพ่ือใหความรู

เก่ียวกับ Green University    

          -   ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ใน  ๓  ประเด็น 

ไดแก  ๑) ความเสี่ยง:รายไดมหาวิทยาลัยลดลง  ๒) ความเสี่ยง:การเกิดอัคคีภัย   ๓) ความเสี่ยงชื่อเสียงและ

ภาพลักษณขององคกร 

-   ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙    



๑๓ 

 

 

-  ใหความเห็นชอบปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธารณสุขศาสตร และปด

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 

-  ใหความเห็นชอบ ใหอํานาจนายกสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- อนุมัติเงินเดือน ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             

ใหไดรับเงินเดือน ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐  บาทตอเดือน  และ ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี ใหไดรับ

เงินเดือน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

- ใหความเห็นชอบ  อนุมัติ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

- ใหความเห็นชอบ  อนุมัติ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(แขนงวิชาการจัดการสถานพยาบาล) พ.ศ........ 

- รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐   

- รับทราบ  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “การตรวจสอบ การลอกเลียนงานวรรณกรรมดวยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ซ่ึงมี

ระยะเวลาความรวมมือ ๕ ป  ท้ังนี้ไดมีการลงนามเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

- รับทราบ  การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ ครั้งท่ี ๗   ในระหวาง

วันท่ี ๒-๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐   
 

                             หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๕  น.   

 

          นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

            ผูจดบันทึกการประชุม 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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