
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                              คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี  ๑   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                              ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๗   คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

๒. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๕. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  รองอธิการบดี     กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล             คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 

๑๐. ผศ.รพีพรรณ          เทียมเดช            คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร                             กรรมการ 

                                                       และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        

๑๕. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๖. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                    กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน         วงศศุภชาติ      ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๒๐. ผศ.ณรงค    ไกรเนตร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๒. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ          ทรัพยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

 

 



๒ 

 

 

๒๓. อาจารย ดร.อัจฉรีย      ภุมวรรณ        ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต          กรรมการ 

๒๔. นางสมพร  พิริยะสุขถาวร     ผูอํานวยการกองกลาง           กรรมการ            

๒๕. นางนับวรรณ             เอมนุกูลกิจ      ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                              กรรมการ 

๒๖. นายสะอาด     เข็มสีดา          ผอ.สํานักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๑   คน 

๑. อาจารยจรรยาพร        บญุเหลือ  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                    ติดราชการ 
 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน    ๔   คน  
๑. นางสาวสีนวล  ไทยานนท หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๒. นายนเรนทร            อมรจุติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๓. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารท่ัวไป 

๔. อาจารย ดร.อัตภาพ     มณีเติม    รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

 ๑.๑   โครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพ่ือสรางความไดเปรียบ 

ในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก  

    ผูแทน กสท โทรคมนาคม 

                         ๑.๒   การเลือกตัวแทนคณบดเีปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

                                      ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมีการแตงต้ังผูบริหารทดแทน

ผูบริหารท่ีหมดวาระการดํารงตําแหนง   มีผลทําใหตัวแทนผูบริหารในคณะกรรมการชุดตางๆ  หมดวาระ  ดังนั้น  

เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จึงขอใหมีการ

ดําเนินการเลือกตัวแทนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ  ดังนี้ 

                                  ๑)   ตัวแทนคณบดี  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผลการเลือก     

                                        ไดแก  อาจารย ดร.มนัญยา  ปริยวิชญภักดี  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

                                   ๒) ตัวแทนคณบดี เปนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน ๒ คน 

                                     ผลการเลือก  ไดแก  อาจารย ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 

                                                               ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล    คณบดีคณะครุศาสตร 



๓ 

 

 

๓) ตัวคณบดี เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ผลการเลือก     

ไดแก  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                              มติท่ีประชุม   ท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร  ท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา ๓–๑๕) 
 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐   โดยไมมีการแกไข 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

-  ไมมี    - 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                      ๔.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การจางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนดาน

การแพทย พ.ศ...........                     

                      นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และใหบริการดานสุขภาพ โดยเปด

โรงพยาบาลแพทยแผนไทย  และโรงพยาบาลผูสูงอายุ  ซ่ึงจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทาง                           

มีประสบการณสูงมาเปนแกนหลักในการพัฒนา   เพ่ือใหการจางบุคลากรเปนไปดวยความเหมาะสม  จึงไดจัดทํา

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การจางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนทางดานการแพทย พ.ศ..........  (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนา    -       )    โดยมีสาระสําคัญ ไดดังนี้  

       ขอ ๖  คุณสมบัติการจางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนทางดานการแพทยตามขอบังคับนี้  

(๑)  อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ  และไมเกิน ๗๐  ป 

(๒)  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพ ดานการแพทยขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ 

ท่ีไมหมดอายุ 



๔ 

 

 

(๓)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร 

(๔)  มีประสบการณมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ/กรณีท่ีจางทําหนาท่ีสอนจะตองมี

ประสบการณการสอนแลวไมนอยกวา ๑ ป 

                 ขอ ๘  อัตราคาจางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนทางดานการแพทยใหดําเนินการประกาศ

แจงดังนี้ 

                                   (๑)  ปฏิบัติงานประจํา กําหนดคาจางไมเกินอัตราคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการ

กําหนดอัตราคาจางแนบทายขอบังคับ ดังนี้   

                             -  วฒุิปริญญาโท   เงินเดือน  ๒๒,๗๕๐ บาท  คาใบประกอบวิชาชีพ ๘,๐๐๐ บาท  

                             -  วฒุิปริญญาเอก เงินเดือน  ๒๙,๔๐๐ บาท  คาใบประกอบวิชาชีพ ๘,๐๐๐ บาท 

          -  คาประสบการณ ๑,๐๐๐ บาท/ป   คิดไมเกิน ๑๕ ป (ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท) 

          -  คาตําแหนงทางวชิาการ ผศ. ๕,๖๐๐ บาท  คูณ ๒ เทา   รศ. ๙,๙๐๐  บาท  คูณ ๒ เทา    

                                     คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

          -    ปรับแกขอความ ขอ ๖  (๑)  อายุไมต่าํกวา ๒๕ ป  และไมเกิน ๗๐ ป 

                              -    ปรับแกขอความ ขอ ๖  (๔)  มีประสบการณการทาํงานมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  

                                   หรือ/กรณีที่จางทําหนาที่สอนตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๑ ป   

                              -    ปรับแกเอกสารแนบทายประกาศ การจายคาตอบแทนทางวชิาการ  ผศ.๕,๖๐๐ บาท 

                                   รศ. ๙,๙๐๐ บาท  ไมตองระบุ คูณ ๒ เทา  โดยใหมีการเบิกจายตามระเบียบแนวทาง 

                                   ปฏิบัติเทียบเทียงกับขาราชการ   

                             มติท่ีประชุม  ปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การจาบุคลากร ในสาขาท่ี

ขาดแคลนดานการแพทย พ.ศ...........  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                   
 

            ๔.๒   แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๕๙                 

                     ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามมติ                

ท่ีประชุมคณะทํางานวิเคราะห และจัดแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  

ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดระบุ  วิเคราะหความเสี่ยง  และนําประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับสูงข้ึนไป มาจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี ๕ 

การบริหารและการจัดการ  ในการนี้  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ ประเด็นความเสี่ยง/ปจจัย

ความเสี่ยง  ใน  ๓  ประเด็นความเสี่ยง ไดแก   

                     ๑)  รายไดของมหาวิทยาลัยลดลง   



๕ 

 

 

                     ๒)  การเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย   

                     ๓)  ชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร    
 

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๒๒ – ๒๘)         
 

                              คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  -      เพ่ิมแนวทางการจัดการความเสี่ยง ประเด็นการเกิดอัคคีภัย  โดยใหมีการสํารวจ

ตรวจสอบระบบไฟฟาในอาคารเกา  

  -      เพ่ิมแนวทางการจัดการความเสี่ยง  โดยใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลขาวสารแกผูมาติดตอ   เพ่ือทดแทนลดการปะทะของบุคคล 

  -     เพ่ิมกลยุทธ  การประชาสัมพันธรับนักศึกษาทางสื่อออนไลนมากข้ึนยิ่ง 

  -     ปรับกิจกรรมอบรมระยะสั้นใหมีความหลากหลาย 

  -     รวมขอความในประเด็นยอยเขาดวยกัน แลวปรับภาษาโดยเขียนใหกระชับชัดเจน     

  -    เพ่ิมประเด็นการรักษายอดนักศึกษาเกาไมใหลดลง 

  -    สรางวัฒนธรรมการแตงกายในองคกรของมหาวิทยาลัย 

                        มติท่ีประชุม   ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  ตามขอแนะแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

          ๔.๓   การเขาใชประโยชนอาคารปญญาชนมารท 

                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  นํ าเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา                       

ตามท่ีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหใชสถานท่ีอาคารราน

ปญญาชนมารทเพ่ือดําเนินโครงการจัดตั้งธุรกิจจําลอง ภายใตชื่อ Young Entrepreneur Mini Mart (YE-Mart)  

ตั้ งแตวัน ท่ี  ๒๖ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๕๙ จนถึงป จจุบัน  ศูนยบ ม เพาะวิสาห กิจ ยังไม มีความคืบหน า                            

ในดําเนินการ ดังนั้น  จึงไดมีการเชิญคณะกรรมการฯ เขารวมประชุมเพ่ือหารือ แนวทางการเขาใชประโยชน

พ้ืนท่ีอาคารรานปญญาชนมารท  เม่ือวันท่ี ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ผลจากการประชุม คณะกรรมการฯ มี

ความเห็นวา จากการท่ีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  ไดเคยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนโครงการ

ดังกลาว จํานวน ๖,๕๗๗,๕๖๑.๔๗  (หกลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) คณะ

กรรมการฯ  มีความเห็นวางบประมาณจํานวนดังกลาวมีจํานวนท่ีสูงเกินไป  และแนวทางการดําเนินงานอาจ                        

ไมคุมคากับการลงทุน ดังนั้น จึงความคิดเห็นวา ควรใชสถานท่ีในการดําเนินการ ดังนี ้

๑)  จัดตั้งเปนหนวยประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย และเปนศูนยจําหนายสินคา   

 ของท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย 



๖ 

 

 

๒) จัดทําเปนหองฟตเนส  เพ่ือใหบริการแกผูคนท่ัวไป โดยจัดเก็บคาบริการ   

๓) หนวยประชาสัมพันธ และสถานท่ีตั้งเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                          จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  พิจารณาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

การใชพ้ืนท่ีอาคารรานปญญาชนมารท เพ่ือทําประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 
 

                              คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                          -   เห็นดวยกับการจัดตั้งเปนหนวยประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  และเปนศูนย

จําหนายสินคาของท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย  เปนท่ีตั้งเครดิตยูเนี่ยน 

                           -  ควรมีการนําผลงานวิจัย  และผลิตภัณฑชุมชน มาแสดงในอาคารดังกลาวดวย 

                          มติท่ีประชุม   มอบ  คณะกรรมการพิจารณาการใชการใชพ้ืนท่ีอาคารรานปญญา        

ชนมารท  ไปพิจารณาความเหมาะสมตอไป  
 

                    ๔.๔  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๙  จากการประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 

๒๕๕๘ รอบ ๘ เดือน   

                               รศ.กาญจนา  บุญสง รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ระหวาง

วันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  และระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน  รับการตรวจประเมิน ในชวงเดือน กรกฎาคม – 

สิงหาคม ๒๕๕๙  นั้น  ทุกหนวยงานไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบรอยแลว 

โดยผานการอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   แลวนั้น 

                                ในการนี้    จึ งนํ า เสนอท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริหาร  พิจารณารายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ในรอบ ๘ เดือน  (๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐)  ท่ีไดจัดกําหนดกิจกรรมท่ีดําเนินแลว เปาหมาย ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ  จึงขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง (รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบการประชุม) 
 

                        คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  -     หนวยงานใดที่รับผิดชอบกิจกรรม แตอยูระหวางข้ันตอนการดําเนินการ  ขอใหเรงรีบจัดทํา

ภารกิจใหสําเร็จลุลวงโดยเร็ว 



๗ 

 

 

    -    สวนกรอบอัตรากําลังสําหรับคณะและหนวยงานตาง ๆ  ใหผูบริหารหนวยงานพิจารณาความ

เหมาะสม  และทบทวนอัตรากําลังทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน  โดยใหมองถึงอนาคตและพิจารณาจากหลักสูตร 

ความเปนไปได การคุมคาคุมทุน 

                            มติท่ีประชุม    มอบผูบริหารหนวยงานพิจารณาอัตรากําลัง    และกิจกรรมท่ีตอง

ดําเนินงานแลวแจงขอมูลไปยังงานประกันคุณภาพ 
 

                           4.๕  คาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 
- 2560 
                         รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง   รองอธิการบดี  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ  และทาทาย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป
การศึกษา 2559-2560 
 

                                      ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษายอนหลัง 5 ป 
 

สังกัด 
ปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
คณะครุศาสตร 3.52 4.06 3.80 4.59 3.74 3.94 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.88 4.00 3.98 4.52 3.74 3.66 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.59 3.90 4.48 4.42 3.22 3.82 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.65 4.47 4.55 4.79 3.84 4.70 

คณะมนุษยศาสตรฯ 3.52 4.06 3.80 4.64 3.74 4.09 

คณะวิทยาศาสตรฯ 3.57 4.16 3.84 4.53 3.34 3.71 

คณะวิทยาการจัดการ 4.29 4.28 4.29 4.68 3.85 4.33 

คณะพยาบาลศาสตร - - - - 3.17 3.52 

สํานักสงเสริมวิชาการ 4.64 4.64 4.69 4.66 4.98 4.94 

สํานักวิทยบริการ 4.70 4.63 4.59 4.83 4.86 4.48 

สถาบันวิจัยฯ 4.56 4.18 3.89 4.74 4.77 4.70 

สํานักงานอธิการบดี 4.07 4.46 3.87 4.73 4.32 4.68 

 
เปาหมายปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร    4.20   อยูในระดับดีมาก 
    ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน            4.62   อยูในระดับดีมาก 
    ระดับมหาวิทยาลัย   4.63    อยูในระดับดีมาก 
 
เปาหมายปการศึกษา 25๖๐ ระดับหลักสูตร    4.๒๒   อยูในระดับดีมาก 



๘ 

 

 

    ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน            4.๗๐   อยูในระดับดีมาก 
    ระดับมหาวิทยาลัย   4.63    อยูในระดับดีมาก 
   

                จึงขอนําเสนอ คาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 25
๕๙ – ๒๕๖๐  ใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา    -     ) 
 

                              มติท่ีประชุม   เห็นชอบคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป
การศึกษา 2559 – 2560   และแจงผลการดําเนินการประกันคุณภาพของแตละคณะใหหลักสูตรทราบดวย 
เพ่ือรวมกันผลักดันและรวมกันดําเนินการแผนประกันคุณภาพไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
 

                            4.๖  การเขาสูระบบรายงานสารสนเทศสําหรับนักศึกษาออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  

                                     อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม   รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ   แจงตอ
ท่ีประชุมทราบวา  เพ่ือเปนการชวยใหสาขาวิชา  ใหสามารถตัดสินใจวาจะสงนักศึกษาไปฝกสอน/ฝกงาน   อีก
ท้ังยังชวยตรวจสอบรายวิชาท่ีนักศึกษาติดรอ (I)   และกลุมวิชาท่ียังเรียนไมครบตามหลักสูตร   ดังนั้น  สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดจัดทําระบบแสดงผลการประเมินการสอนออนไลน ผาน Web browser 
สําหรับอาจารยผูสอนสามารถเรียกดูผลรายงานสารสนเทศ  สําหรับนักศึกษาออกฝกประสบการวิชาชีพ                 
โดยสามารถเขาถึงไดท่ี http://mis.pbru.ac.th/sevice/index.jsp (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)      
                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                                                

                       4.๗  (ราง) หลักสูตรพัฒนาอาจารยสําหรับการเสริมสรางสมรรถนะศตวรรษท่ี ๒๑ 
สําหรับนักศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  
                                      ผศ.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือ
เปนการพัฒนาอาจารยผูสอนใหม จํานวน  ๗๐  คน  ท่ีเขามาปฏิบั ติหนาในมหาวิทยาลัยไมเกิน ๓ ป  
มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมใหความรูหลักสูตรพัฒนาอาจารยสําหรับการเสริมสรางสมรรถนะศตรวรรษท่ี ๒๑                 
เ พ่ื อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ สู ไ ท ย  ๔ .๐  ใ น ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  ๑ ๒ -๑ ๖  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๖ ๐                                  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  โดยมีหัวขอการอบรม  ดังนี้ 
 

                หมวด ๑.  นโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
                 หมวด ๒.  คุณลักษณะอาจารยและจิตวิทยาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑   
   หมวด ๓.  การออกแบบการเรียนรูตามแนวคิด Active Leanning 
                                    หมวด ๔.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูดานความรู ดานสมรรถนะตาม
กรอบ TQF   
   หมวด ๕.  สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู โดยปฏิบัติการออกแบบบทเรียน           
E-Learning  
  

http://mis.pbru.ac.th/sevice/index.jsp
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                            มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   (ราง) หลักสูตรพัฒนาอาจารยสําหรับการเสริมสราง
สมรรถนะศตวรรษท่ี ๒๑  สําหรับนักศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบ 

                        ๕.๑  กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/
สํานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

               รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  รองอธิการบดี  แจงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  และแผน

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปการศึกษา  2559 ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   งานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอแจงกําหนดการเตรียมการตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา  2559   รายละเอียดดังนี้ 

     -   ระดับหลักสูตร             กําหนดตรวจประเมินภายในเดือน  กรกฏาคม  ๒๕๖๐   
             -   ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน    กําหนดตรวจประเมินภายในเดือน  สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
             -   ระดับมหาวิทยาลัย     กําหนดตรวจประเมินภายในเดือน  กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา   ๓๗ – ๓๘ ) 
 

                         ๕.๒  รายงานผลการกําหนดวันและคัดเลือกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                          

ปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร  
 

              รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  รองอธิการบดี แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามระบบและกลไก

และปฏิทิน การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผานมติคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหมีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 นั้น                  

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดแจงใหหลักสูตร                      

และคณะกําหนดวันและคัดเลือกผูประเมิน   ต้ังแตวันท่ี 6 มีนาคม 2560  และสงขอมูลภายในวันท่ี 20 

เมษายน 2560 นั้น   จึงขอรายงานผลการกําหนดวันและคัดเลือกผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร  ขอมูล ณ วันท่ี ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๔๐-๔๔  และเอกสาร

ประกอบการประชุม) 

              มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 



๑๐ 

 

 

      ๕.๓  สรุปคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จําแนก        

งบรายจาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

มหาวิทยาลัย  ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๖๑   จํานวน  ๕๙๖,๙๖๙,๕๐๐ บาท     แบงเปน 

                               -  งบบุคลากร  ๗๔,๗๙๓,๔๐๐  บาท   - งบดําเนินงาน     ๔๑,๖๔๕,๓๐๐  บาท   

                               -  งบลงทุน   ๒๕๗,๖๐๐,๓๐๐  บาท   - งบเงินอุดหนุน  ๑๙๓,๐๕๑,๕๐๐  บาท  

                               -  งบรายจายอ่ืน  ๒๙,๘๗๙,๐๐๐ บาท   

                         ในการนี้  จึงขอความรวมมือ 

      ๕.๔   รายงานการจัดกิจกรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                                  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดังนี้ 

                 ๑)  เปดโลกสิงขร-มะริด  ตามท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยสถาบันวิจัย

และศิลปวัฒนธรรม และฝายวิเทศสัมพันธ  ไดเดินทางไปประชุมกับมหาวิทยาลัยมะริด  สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา และไปศึกษาดูงานดานโบราณคดีและอารยธรรม เพ่ือขยายความสัมพันธทางวิชาการ งานวิจัย และ

ศิลปวัฒนธรรมผานดานสิงขรสูเมียนมา เม่ือวันท่ี  ๙-๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙   ผลจาการไปศึกษาดูงาน 

นอกจากจะไดรวมทํา MOU กับมหาวิทยาลัยมะริดแลว ยังจะเชื่อมโยงใหเกิดบทความอีก ๔ เรื่อง  ไดแก   

  -  บทความเรื่องวิถีชาวเลในหมูเกาะมะริด 

  -  บทความเรื่องศิลปกรรมสยามในเขตมะริด 

  -  บทความเรื่องศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศประวัติศาสตรดานสิงขร-มะริด 

  -  บทความเรื่องแนวทางการกําหนดนโยบายสงเสริมการคาชายแดนไทย-เมียนมาร  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)     
 

             ๒)  เทิดไวเหนือเกลาฯ  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดเขารวมรับเสด็จสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรความกาวหนา                 

ของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงคราม เม่ือวันท่ี ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   งานท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมาย คือ การทํา

ปายชื่อตนไมและชื่อผูปลูก โดยสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  การจัดนักศึกษาเขารวมตอนรับ โดยนักศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ (๒ ภาษา)  และนักศึกษาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน ๖๐ คน   และผลจาการรวมกิจกรรม   คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี  ทานมีความ

ประทับใจตอดนตรีไทย จึงไดกรุณามอบเงิน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน)  ใหกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเงินจํานวนดังกลาว ไปพัฒนาทักษะดนตรีไทย เพ่ือเปนการอนุรักษและ



๑๑ 

 

 

สืบสานดนตรีไทยใหยั่งยืนสืบไปนั้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินตามวัตถุประสงคของทาน โดยจะเปดบัญชี 

“โครงการสนับสนุนการสอนดนตรีไทย” เพ่ือใชในการสนับสนุนการสอนดนตรี นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร

ของจังหวัดเพชรบุรี   

  ๓)  ผลงานของนั กศึกษาศิลปะฯ  ตาม ท่ีนัก ศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ                          

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดนิทรรศการผลงานการออกแบบ

ผลิตภัณฑท่ีไดแรงบันดาลใจจากลวดลายกิจกรรมไทยภายในวัดใหญสุวรรณาราม  นํามาออกแบบใหมเปน

ลวดลายบนพ้ืนผา และนําไปประยุกตใชเปนวัสดุในการสรางสรรคผลิตภัณฑเครื่องใชประเภทตาง ๆ อาทิ เชน 

หมอนอิง  กระเปาผาใสของ  ผาพันคอ  เสื้อผา  โดยนําผลงานพรอมแผนปาย นําเสนอแนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติงานมาจัดแสดงภายในราน Think Cafe’ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)    

                            รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  รองอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  จากการไดชม

ผลงานการแสดงผลิตภัณฑของนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พบวาเปนผลงานท่ีนาสนใจ  และสามารถนําผลงานท่ีเปนหัตกรรมไปเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผานเครือขายภาคกลางตอนลาง   จึงขอให ผูมีสวนเก่ียวของ มีการ

ประสานงานไปยัง สกอ.  เพ่ือเสนอของบประมาณดังกลาวตอไป 
 

               มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                     ๕.๔   การจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 

                                  อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการรับเปนท่ีปรึกษาโครงการงานวิจัยตาง ๆ  ถูกตองตาม

กฎหมาย   ดังนั้น  สถาบันวิจัยฯ จึงไดยื่นความประสงคใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จดทะเบียนเปน                           

ท่ีปรึกษาไทย  ตอศูนยขอมูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง  บัดนี้  กระทรวงการคลังไดแจงใหทราบวาไดรับ       

จดทะเบียนใหมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  เปนท่ีปรึกษาระดับ B  หมายเลข ๔๕๒๓  มีอายุ ๒ ป  นับจากวันท่ี 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐   หากหนวยงานตองการทราบข้ันตอนวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษา  ติดตอประสานงาน

เบื้องตนไดท่ี นางสาวชนานุช  เงินทอง  สังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  (รายละเอียดตามเอกสาร    

หนา                  ) 
 

                มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                     ๕.๕   การตั้งชื่ออาคารของคณะพยาบาลศาสตร 



๑๒ 

 

 

                                  อาจารยณัทกวี  ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ      

วา   ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับอนุมัติกอสรางอาคารคณะพยาบาลศาสตร บัดนี้ อาคารดังกลาวสรางเสร็จ

เรียบรอยแลว  โดยจะตั้งชื่ออาคาร “อาคารสมเด็จเจาฟาจักรี สิรินธร”  ซ่ึงคาดวาจะมีพิธีเปดอาคาร ประมาณ

เดือนธันวาคม  ๒๕๖๐  และขออนุญาตจัดตั้งพระราชาอนุสาวรียสมเด็จยา และพระบรมราชชนก ระหวาง                

ตึก ๒๖  และคณะพยาบาลศาสตร  พรอมท้ังขออนุญาตใชอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลังเกา)  เพ่ือให

คณะพยาบาลศาสตรใชประโยชนในการจัดตั้งศูนยบริการทันตกรรม และจะเปดคณะทัตแพทยศาสตร ในอนาคต 
 

               มติท่ีประชุม   รับทราบ   ในสวนของการใชสถานท่ีเพ่ือจัดตั้งอนุสาวรีย  และขอใช

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ใหนําเขาคณะกรรมการอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย พิจารณาตอไป 

 

      ๕.๖   การอํานวยความสะดวกดานหองพักแกวิศวกรเขียนแบบ 

                                   อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดเชิญวิศวกรเขียนแบบจากหนวยงานภายนอก มาชวยเขียนแบบอาคารตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย   ในการนี้  อาคารเพชรน้ําหนึ่ง จะไดจัดหองพักเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร

ดังกลาว 

 

 

          ๕.๗   การเดินทางไปลงนามความรวมมือกับมะริด 

                                   อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖   เร่ืองอื่น ๆ 
                        ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   

๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

     -  ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ   เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

โดยคําแนะนําของรักษาราชการแทนอธิการบดี 



๑๓ 

 

 

      -  รับรองผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง รองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ผล

การเลือกกรรมการสภาฯ มีดังนี้ 

               ๑)  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง                    

รองอธิการบดี ซ่ึงเลือกกันเอง 

               ๒)  รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากการเลือกของผูดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

     -  อนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงคณบดี ๔ คณะ  ดังนี้  

    ๑)  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช      ดํารงตาํแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

                          ๒)  ผศ.ดร.กฤษตชน  วงศรัตน    ดาํรงตาํแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

                          ๓)  ผศ.สุวัฒน เตชะเพชรไพบูลย   ดาํรงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

               ๔)  ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์    ดํารงตาํแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                        -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๖  ราย 

     -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๑๗  ราย 

     -  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บคาบํารุงการศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ........ 

    -  อนุมัติงบประมาณเงินรายไดเพ่ือสมบทคากอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน  

๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท    

             -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินคงเหลือรวม  จํานวน  ๘๓๙,๙๗๕,๕๙๐.๒๓ บาท 

    -  รับทราบ ผลการรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

                    ๖.๒   รายงานผลการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙  

                            บันทึกขอความ  ของ รองศาสตราจารยยศ  ธีระเดชพงศ  แจงผลการแขงขันกีฬา                  

พ.จ.น.ก.สัมพันธ ครั้งท่ี ๓๙ “ดอกเฟองฟาเกมส” ในระหวางวันท่ี ๒๘ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม  จึงขอรายงานผลการแขงขันกีฬาใหทราบ ดังนี้ 
 

 

 



๑๔ 

 

 

มหาวิทยาลัย         เหรียญทอง      เหรียญเงิน      เหรียญทองแดง    รวม 

นครปฐม                            ๓๙                   ๓๐                      ๒๐                     ๘๙ 

เพชรบุรี                             ๒๑                       ๒๔                       ๓๔                    ๗๙ 

หมูบานจอมบึง                    ๑๕                   ๑๗                       ๓๒                    ๖๔ 

กาญจนบรุี                            ๗                   ๑๑                       ๒๖                    ๔๔ 
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธานจึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๒๐น.   

 

 

        นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

           ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                     ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐   โดยไม่มีการแก้ไข
	ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง

