
๑ 

 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ 

                                  วันจันทร  ท่ี ๒๘ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                             ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม  จํานวน     ๒๕    คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี     กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ  บัวเขียว            รองอธิการบดี     กรรมการ 

๔. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี              กรรมการ 

๕. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี    กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล    ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวาน ี เผือกบัวขาว       ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ปญญา            ทองนิล            คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช          คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.พูนศิริ    ทิพยเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.กฤษชน       วงศรัตน             คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน  เตชะเพชรไพบูลย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      กรรมการ

๑๕. อาจารยณัทกวี         ศิริรัตน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร             กรรมการ 

๑๖. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                      กรรมการ 

๑๗. อาจารยทนงค          จนัทะมาตย       (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ             กรรมการ 

๑๘. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ 

๑๙. อาจารยวรรณพฤกษ   เทียมเดช          (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต   กรรมการ   

๒๐. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ          ทรัพยนาวิน กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                      กรรมการ 

๒๑. ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร     ประภาสโนบล   กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                     กรรมการ 

๒๒. นางนับวรรณ            เอมนุกูลกิจ        ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                                 กรรมการ               

๒๓. นางสมพร   พิริยะสุขถาวร     ผูอํานวยการกองกลาง              กรรมการ             

๒๔. นายสะอาด   เข็มสีดา            ผอ.สํานักงานอธิการบดี         กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม  จํานวน    ๖   คน 

๑. ผศ.วิเชียร   เข็มเงิน             รองอธิการบดี            ไปราชการ 

๒. อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี                      ติดราชการ 

๓. ผศ.ณรงค             ไกรเนตร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ         ติดราชการ 

๔. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                   ติดราชการ 

๕. อาจารยจรรยาพร       บญุเหลือ  กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                   ติดราชการ 

๖. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี                       ติดราชการ 
 

 

ผูเขารวมการประชุม  จํานวน    ๗   คน  
๑. อาจารยวัชระ  เย็นเปรม ผูอํานวยการศูนยภาษา  

๒. อาจารยเมธาวิน         สาระยาน          คณะวิทยาการจัดการ 

๓. นางสาวสีนวล  ไทยานนท หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๔. นางชุติมา  แฉงฉายา           นักบริหารงานท่ัวไป 

๕. นางสถาพร  บุญหม่ัน   รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

๖. นายนเรนทร  อมรจุติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๗. นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

         เม่ือกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมแลวเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
       

                         ๑.๑   ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ป  

                                     ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซ่ึงมี ๔ ยุทธศาสตร  

                                     ๑) การพัฒนาทองถิ่น  กลยุทธ ไดแก บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจของทองถ่ินท่ีเปนไปตามบริบทและความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน  บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพ บูรณา

การพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาสังคมทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม 



๓ 

 

 

                                     ๒) การผลิตและพัฒนาครู  กลยุทธ ไดแก การผลิตครูท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพและ

มีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ  สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

๒๑ สูการศึกษา ๔.๐   

                                     ๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  กลยุทธ ไดแก  พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอ

การเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน  พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ  พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิต

เปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

                                     ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  กลยุทธ ไดแก   รวมกําหนดพ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ิน  พัฒนาระบบฐานขอมูลรวม  จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา  

สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจ  จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมภิบาล 

                               มติท่ีประชุม  มอบผูบริหารทุกทานศึกษารายละเอียดแผนยุทธศาสตร และสื่อสาร

ใหบุคลากรในสังกัดไดทราบรายละเอียด 
 

        ๑.๒   สรุปประเด็นผูบริหารไปรวมประชุมพบปะบุคลากรของคณะตาง ๆ 

                                ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยไดไปเขารวมประชุม

พบปะพูดคุยกับบุคลากรของคณะตาง ๆ   ผลจากการพบปะพูดคุย สรุปได ๔ ประเด็น ดังนี้  ๑) ความกาวหนา

และความม่ันคงของบุคลากร  ๒) ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางท่ีปรับปรุงใหม   ๓)  การจัดทําแผนงบประมาณรายป

ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  ๔) การใชอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนนั้น        ควรพิจารณา

จัดเปนหองเรียนใหกับนักศึกษาใหเพียงพอ  เนื่องจากบางอาคารจะจัดสถานท่ีเปนหองพักอาจารยและสรางหอง

แลปเฉพาะทางมากจนเกินไป   ดังนั้น           

                                      ในสวนของวัสดุอุปกรณบางอยางท่ีชํารุดเสียหาย ใหหนวยปรับปรุงซอมแซมได

ทันทีโดยท่ีไมตองรอสวนกลาง  เนื่องจากไดจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานเรียบรอยแลว 
 

                                   มติ ท่ีประชุม  มอบคณบดีทุกคณะ  พิจารณาบริหารจัดการหองเรียนของ

นักศึกษาใหเพียงพอตอการเรียนการสอน 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

   ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบรุี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง



๔ 

 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร

หนา ๓–๑๗) 
 

                    มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐   โดยมีการแกไข ดังนี้ 

  

หนาท่ี ตําแหนงขอความ ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข 
 

   ๔ 
 

 บรรทัดท่ี  ๒๐ 
 

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ๑๕ บรรทัดท่ี  ๒๒ อาจารยณรงค  ไกรเนตร   ผศ.ณรงค  ไกรเนตร   

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

                        ๓.๑   ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ป 

                                      รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  มอบหมายความรับผิดชอบใหมีผูกํากับดูแล   

ยุทธศาสตรท้ัง ๔ ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  นั้น  จึงเสนอใหมีการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูล          

ในฐานขอมูลท้ัง ๔ ยุทธศาสตรรวมกัน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ และสามารถนําขอมูลมาใชงานไดทันที 
 

                  มติท่ีประชุม  มอบสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  ประสานงานกับกอง

นโยบายและแผน  เพ่ือจัดทําฐานขอมูลใหครบถวน 

       ๓.๒   สรุปยอดการประดิษฐดอกไมจันทน (ส้ินเดือนสิงหาคม) 

                    อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหทุกหนวยงานเรงประดิษฐดอกไมจันทน ใหแลวเสร็จตามจํานวนเปาหมาย             

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว   เพ่ือใชในงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  จึงขอรายงานยอดการประดิษฐดอกไมจันทน   ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐                         

มีจํานวน ๕๔,๖๖๒  ดอก  รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะครุศาสตร            จํานวน   ๔,๓๒๐   ดอก       คณะวิศกรรมศาสตรฯ         จํานวน     ๙๐๐  ดอก 

คณะมนุษยศาสตรฯ         จาํนวน   ๓,๑๐๐   ดอก       คณะวิทยาศาสตรฯ            จํานวน   ๔,๒๐๐  ดอก 

คณะวิทยาการจัดการ        จาํนวน   ๔,๑๐๐  ดอก        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน   ๓,๔๐๐  ดอก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน   ๔,๗๕๐   ดอก         คณะพยาบาลศาสตร         จํานวน   ๓,๑๐๐ ดอก 



๕ 

 

 

สํานักวิทยบริการฯ  จํานวน   ๗,๔๐๐   ดอก        สถาบันวิจัยฯ                  จํานวน   ๒,๗๐๐  ดอก 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ จํานวน      ๕๐๐   ดอก          กองกลาง       จํานวน  ๖,๔๕๐  ดอก 
กองพัฒนานักศึกษา จํานวน      ๘,๒๔๒  ดอก          โรงเรียนสาธิต                จํานวน  ๑,๕๐๐   ดอก         
    

                               มติท่ีประชุม    มอบทุกหนวยงานเรงรัดประดิษฐดอกไมจันทน ใหแลวเสร็จ                       

ครบตามจํานวน  โดยใหกองพัฒนานักศึกษาประสานติดตามใหเสร็จทันกําหนด    
 

          ๓.๓   การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ป ๒๕๖๑ 

                  นายสะอาด   เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมวา 

ตามท่ีไดมีการนัดหมายใหทุกหนวยงานจัดทํารายละเอียดการของบประมาณ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  ๓๐ 

สิงหาคม  ๒๕๖๐  ในการนี้  จึงขอเนนย้ําใหจัดสงขอมูลตามกําหนดเวลา  เนื่องจากตองนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  แลวเสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

      ประธาน  แจงท่ีตอประชุมใหทราบวา  ขอใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาตรวจสอบ

โครงการใหเปนไปตามแผนแมบท โดยพิจารณาแผนกลยุทธใหมีความเชื่อมโยงกัน 
 

                                 มติท่ีประชุม  มอบทุกหนวยงานสงรายละเอียดการของบประมาณ  ภายในวันท่ี 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

                        ๓.๔   แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิ ทินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  25๖๒ 
 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒โดยกําหนดจัดอบรมสัมมนาแผนงานบูรณาการในหัวขอตาง ๆ 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดสงบุคลากรเขาสัมมนาโครงการดังกลาว จึงขอแจงรายชื่อผูเก่ียวของเขารวมการ

สัมมนาตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

                       แผนงาน                            วันท่ี                    ผูรวมสัมมนา 

๑) การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคตามยุทธศาสตร      ๒๙  ส.ค  ๒๕๖๐      ผศ.พจนารถ   ผศ.ดร.ปาณิศา 

      ท้ัง ๔ (ภาคกลาง)                                 อ.ดร.มนัญญา อ.ดร.พูนศิริ อ.ดร.กฤษดา      

  ๒) การพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส      ๖  ก.ย  ๒๕๖๐       ผศ.วิเชียร     ผศ.ดร.กฤตชน  

                                                                                     ผศ.สุวฒัน     ผศ.ดร.ปาณิศา       

๓) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ       ๗  ก.ย  ๒๕๖๐      อ.ดรเพชรีย    อ.ดร.กฤษดา  

                                                                                           ผศ.ดร.พิมพระวี 



๖ 

 

 

๔)  การพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร            ๘  ก.ย  ๒๕๖๐          รศ.ดร.กาญจนา อ.ดร.นวรัตน 

       เทคโนโลย ีวิจัยและนวตักรรม                                                นายบัณฑิตพงษ                                 

   ๕)  สังคม เศรษฐกิจ ดิจิตอล                         ๘ ก.ย ๒๕๖๐         อ.อภิรัตน  ผศ.สุวัฒน 

   ๖)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต         ๑๑  ก.ย  ๒๕๖๐        อ.ณัทกวี    ผศ.ดร.ปญญา 

   ๗)  ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู               ๑๑  ก.ย  ๒๕๖๐       ผศ.ดร.ปญญา  ผศ.รพีพรรณ 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                 ๓.๔    ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแตงกายชุดเครื่องแบบ 

                                อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย เนนย้ําเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา  จึงไดจัดประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแตงกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา    (รายละเอียดตามเอกสาร   หนา   -      ) 

จึงขอใหทุกคณะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางจริงจัง เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี  สาระคําสัญของ

ประกาศ แนวปฏิบัตกิารแตงกายชุด  มีดังนี้  

๑) เครื่องแบบนักศึกษาชาย 

๒) เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

๓) เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมุสลิม 

๔) เครื่องแบบนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

                              ๕) เครื่องแบบนักศึกษาสําหรับการฝกปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมในการเรียนการสอน                            

ใหแตละคณะกําหนดแนวปฏิบัติของตนเอง และใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือใชถือเปนแนวปฏิบัติ 

                             ในสวนการเรียนวิชาพ้ืนฐานขอใหนักศึกษาใสชุดนักศึกษาเขาเรียนใหเหมือนกัน  และ    

จะไดมีการประชาสัมพันธเรื่องเครื่องแบบและการแตงกายของนักศึกษา ไปยังอาจารยผูสอนทุกทานไดทราบ 

และใหถือปฎิบัติอยางเครงครัด 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

                      ๔.๑   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                     รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ี

คณะ/สํานัก/สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ระดับสํานัก/สถาบัน   เม่ือวันท่ี ๑๔–๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ตรวจระดับคณะ เม่ือวันท่ี ๒๒-๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๐  เรียบรอยแลวนั้น   จึงขอสรุปผลประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาเพ่ือพิจารณา

ใหขอเสนอแนะ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 



๗ 

 

 

                                                  ป  ๒๕๕๗        ป  ๒๕๕๘         ป  ๒๕๕๙ 
      คณะครุศาสตร                                  ๓.๗๔               ๓.94             3.94    
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         ๓.74                   4.09          4.06 
      คณะวิทยาการจัดการ                          ๓.85               4.33  4.14 
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    ๓.74                   3.66             ๓.68 
      คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                        ๓.22                   3.82              4.01 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร                    ๓.84                    4.70               4.๕9 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             3.34                    3.71               4.39 
      คณะพยาบาลศาสตร                           ๓.๑7                    3.52              ๓.48 
      สํานักงานอธิการบดี                            ๔.73                    4.68               4.85 
      สํานักวิทยบริการฯ                             4.61                    ๔.4๘              ๔.๓๒ 

      สถาบันวิจัยฯ                                    ๔.๗๗                     ๔.๗๐               ๔.๔๘ 

      สํานักสงเสริมวิชาการฯ                        ๔.๙๘                     ๔.๙๔             ๔.๘๗ 

                            ผศ.ดร.พรรณี  คอจอหอ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา คณะกรรมการตรวจประกันฯ ไดใหขอสังเกตและแนวทางแกไข จากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี้   

                           ขอสังเกต 

๑)  การจัดทําแผนตาง ๆ ของคณะยังไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และไมสามารถ   

     ประเมินความสําเร็จของแผนตางๆ ได 

๒)  การวิเคราะหตนทุนตอหนวย ความคุมคา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรขอมูลมีความ 

     คลาดเคลื่อน 

๓)  มีการเขียนแนวปฏิบัติท่ีดีจากองคความรู ประสบการณโดยตรง และเขียนเปนลายลักษณอักษรแลว         

     แตขาดการนําเสนอและเผยแพร ไปสูการปรับไปใชในการปฏิบัติงานจริง  

๔)  การดําเนินงานการบริหารหลักสูตรไมเปนไปตามเปาหมายสะทอนระบบการบริหารจัดการของคณะ 

     สงผลกระทบตอผลลัพธ  (Output)  

                  ขอสังเกต ตัวบงช้ีท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 

      ๑)   คาน้ําหนักของฐานขอมูลท่ีเผยแพรผลงานวิชาการ 

     ๒)   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

     ๓)   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ๔)   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําคณะ 

 



๘ 

 

 

 

                             ท้ังนี้ ขอใหทุกหนวยงาน นําขอเสนอแนะมาพิจารณาทําการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเปน

ประโยชนในการประเมินในครั้งตอไป  ในสวนของหลักสูตร หากหลักสูตรใดอาจารยไปครบใหเรงรีบดําเนินการ

อยางเรงดวน   เนื่องจากหากหลักสูตรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไมผาน จะมีผลตอการกูเงินของ

นักศึกษา 

                       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้             

                          -  การคิดวิเคราะหตนทุนรายหัวตอหนวย  ควรใชขอมูลจากสวนกลาง 

                         -   การคิดตนทุนรายหัวปญหาเกิดจากความไมนิ่งของระบบ  ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไข              

ซ่ึงขณะนี้กําลังพิจารณาใน ๒ แนวทาง คือ ๑) ทําการปรับปรุงระบบเดิมใหมีความเสถียรของขอมูล ๒) สราง

ระบบใหมข้ึนมาใชแทนระบบเดิม 

                          มติท่ีประชุม   ๑. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย 

                                               ๒. มอบสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีผลงาน             

วิชาการใหมากยิ่งข้ึน 

                                               ๓. มอบ ผอ.สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ และ ดร.ทัดทอง พราหมณี

ผูชวยอธิการบดี ดําเนินการระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
 

                        ๔.๒  (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุม         

ใหทราบวา  จากการท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการสัมมนาบทบาทและกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีสูสากล เม่ือวันท่ี ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟก ซอฟเฟอริน รีสอรทแอนดสปา 

เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยไดนําประเด็นตาง ๆ ท่ีไดมีการหารือรวมกันมาจัดทํา

เปน  (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน         ภายใน ๒๕๗๙  จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคตะวันตก ท่ีสรางองคความรูและนวัตกรรม 

                    ดวยศาสตรพระมหากษัตริย 
 

ยุทธศาสตร       ๑) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต   เปาประสงค  สรางความเปนเลิศในกลุมสาขาท่ีสอดคลอง

กับศักยภาพของพ้ืนท่ี   สรางบัณฑิตมืออาชีพดวยศาสตรพระมหากษัตริย  เสริมสรางศักยภาพอาจารย 

                     ๒) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  เปาประสงค  ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีจํานวนและคุณภาพตาม

ความ ตองการของทองถ่ิน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู  นวัตกรรมการศึกษา

แหงศตรวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือผลิตและพัฒนาครู 

                     ๓) การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม   เปาประสงค    ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินและไดรับการยอมรับในระดับสากล 



๙ 

 

 

                     ๔) การพัฒนาทองถ่ิน เปาประสงค  ผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาและแกปญหาแกชุมชนและ

ประเทศอยางยั่งยืน  องคกรแหงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม 
 

                       ๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เปาประสงค    บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพ  

พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี ้

                     -   ควรเพ่ิมศักยภาพการแขงขันใหสูงกวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคตะวันตก 

  -   ขยายความการสรางบัณฑิตมืออาชีพดวยศาสตรพระมหากษัตริย 

  -   ควรปรับกระบวนการการจดัการเรียนการสอน ในระยะ ๒๐ ป ใหมีความทันสมัย 

  -   เปาประสงค ตัวชี้วัด ยังไมชัดเจนและเชื่อมโยงกัน 

  -   ปรับขอความ จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ียืนขอจดทะเบียน

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

                     -   เพ่ิมการพัฒนาผูประกอบการ (Start up)  
 

                       มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็น

เพ่ิมเติมใหแจงขอมูลไปยังกองนโยบายและแผน  และขอใหคณะนําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

เขาท่ีประชุมของคณะดวย เพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็น 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
                         ๕.๑  ระบบและกลไกการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ

การพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน 

                               ผศ.พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาตามท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี กําหนดวิสัยทัศนภายในป ๒๕๖๒ จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความโดดเดนดานอาหารและ

ทองเท่ียว โดยการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนดังนั้นเพ่ือใหการ

พัฒนาทองถ่ินประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยจะทํางานแบบกาวกระโดด โดยเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีบูรณา

การทํางานบนพ้ืนฐานแหงความรวมมือของทุกฝาย ชุมชนจัดการตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงงานวิจัยตอบ

โจทย/แกปญหาใหทองถ่ินสูการนําไปใชจริงคลังปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันตกในสวนยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถ่ิน   การดําเนินการนโยบายโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอมีฐานขอมูลปญหาและความตองการของ

ชุมชนจํานวนชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยรวมพัฒนากับภาคีเครือขายการนอมนําแนวพระราชดําริในการแกไขปญหา

ชุมชน 

                               รูปแบบการดําเนินงานและบริหารจัดการงานบริการวิชาการของคณะ ตามนโยบาย ๑ 

คณะ ๑ อําเภอ ป พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบดวย 



๑๐ 

 

 

                            -  คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัยกําหนดพ้ืนท่ีในอําเภอท่ีคณะ

รับผิดชอบ                       

                           -   ผูจัดการชุมชน/ประสานงาน/วางแผน/กลยุทธตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

แกปญหา (CM) 

     -   การนอมนําศาสตรพระราชาสูการแกปญหาโดยคณะท่ีรับผิดชอบ/คณะอ่ืน/ภาค

เครือขายท่ีเก่ียวของเนนการทํางานแบบูรณาการ  

     -  ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

     -  ชุมชนตนแบบของการพัฒนา 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                        ๕.๒   การเสนอของบประมาณ โครงการนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  

              รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  ปฏิบัติหนาท่ีรองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมให ทราบวา                  

ดวยเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  ขอใหชวยประชาสัมพันธการสงขอเสนอโครงการนวัตกรรม                   

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓) ประเภทการพัฒนาผูประกอบการ 

(Start up) เฉพาะหัตถกรรมและการทองเท่ียวเทานั้นพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินการโครงการในภูมิภาคตะวันตก  

จํานวน ๘ จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ ผูสนใจเสนอโครงการและดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีhttp://www.thaiwest.su.ac.th 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                     ๕.๓  รายงานผลการแขงขันของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  ดวยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดเขารวมการแขงขันตามหนวยงาน                 

ตาง ๆ  ผลการแขงขัน  มีดังนี้ 
                    ๑) โครงการประกวดหนังส้ันศาสตรพระราชา ศาสตรแหงแผนดิน  ตามท่ี

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕   จัดโครงการประกวดหนังสั้นศาสตรพระราชา  ศาสตรแหงแผนดิน   ในชวง

เดือนเมษายน – สิงหาคม  ๒๕๖๐  มีผูเขารวมประกวดหนังสั้น จํานวน ๑๑๗  ทีม   โดยมีนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน ๑๐ คน  ลงแขงขันในนาม ทีมดอนขังใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  และรางวัลบทภาพยนตรยอดเย่ียม  โดยมี ผศ.ธนกฤต ทองคล้ํา  และ 

อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต เปนอาจารยท่ีใหคําปรึกษา  

http://www.thaiwest.su.ac.th/


๑๑ 

 

 

                     ๒)  แขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี (รอบคัดเลือก ภาค ๗)   ตามท่ี 
สํานักงานศาลยุติธรรม  จัดแขงขันตอบปญหากฎหมายท่ัวประเทศ  เนื่องในวันรพี ประจําป ๒๕๖๐  (รอบ
คัดเลือก ภาค ๗)  เม่ือวันท่ี ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม  มีทีมเขา
รวมการแขงขัน จํานวน ๘ ทีม  ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เขารวมการ
แขงขัน จํานวน ๒ ทีม   ผลการแขงขัน 

   -     ทีมท่ี  ๒    ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ประกอบดวย น.ส.สุภาวดี                         

สุขอนันต   นายรังสิมันตุ  พรหมลาศ   นายกษิดิษ  เกิดโต 

   -     ทีมท่ี  ๑    ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ประกอบดวย น.ส.สุพัตรา  ลีวัง                 

น.ส.จิราวรรณ  ทรัพยแสนดี  น.ส.จารุวรรณ  กลิ่นจันทร 

     อาจารยผูคุมทีม ไดแก  อ.อรรถพล  ศรีสวัสดิ์นุภาพ อ.อรทัย แซเบ อ.ทัศนัย ท่ังทอง 
   

๓) สถานี วิทยุกระจายเสียงจุฬาฯ เชิญชวนสถาบันการศึกษา รวมออกอากาศ                      

ขาวประชาสัมพันธ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ชอง FM  ๑๐๑.๕ เพ่ือเปนชอง

ทางการสื่อสารในการประชาสัมพันธรับนักศึกษา  หากคณะใดสนใจสามารถติดตอไดท่ี  หมายเลขโทรศัพท              

๐๘ ๙๗๘๘ ๐๐๒๔  และ ๐๘ ๐๔๕๒ ๑๑๖๖ โดยไมเสียคาใชจาย 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        ๕.๔  การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี้ 

                           ๑)  การจัดการแขงขัน World Robot Olympiad  คณะวิศวกรรมศาสตรฯรวมกับ

บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนเจาภาพจัดใหมีการแขงขันโอลิมปกหุนยนต  รอบชิงชนะเลิศภมิูภาค

กลาง ประจําป๒๕๖๐ ( World 2017 : World Robot Olympiad) ในวันท่ี ๘-๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ 

หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีผูเขารวมการแขงขัน จํานวน  ๑๔๙  ทีม  ในการ

แขงขันดังกลาว คณะวิศวกรรมศาสตรฯ  ไดสงทีมเขารวมแขงขันท้ังสิ้น จํานวน ๕ ทีม  โดยนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตัวแทนเขารวม

การแขงขัน และไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ และ อันดับ ๔  จากจํานวนผูเขาแขงขัน ท้ังสิ้น ๑๑ ทีม 
 

                         ๒)  การนําเสนอผลงาน และรวมเสวนา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย                               
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเขารวมการสัมมนา “การประยุกตใชแมเหล็กไฟฟา  เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

ของอุตสาหกรรมไทย” เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยรวมเสวนา ในหัวขอ มุมมองการทํางานวิจัยทางดาน

เทคโนโลยีเซ็นเซอรและวัสดุ” รวมกับ รศ.ดร ฐิติพงษ  เลิศวริยะประภา   ผศ. ดร.สุเมธ  เฉลิมวิสุตมกุล  ผศ.ดร.



๑๒ 

 

 

เอกรัฐ  บุญภูงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ดร.ขัตติยา ชลาพัฒน   สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

                        ๓)  การเขารวมนําเสนอผลงาน งาน  Thailand Research Expo 2017 คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย 

“การพัฒนาอุปกรณทดสอบคุณภาพน้ําตาลโตนดสดพรอมดื่มแบบพกพา” รวมกับ อาจารย ดร.ธนวุฒิ  ตันติ

โสภารักษ  เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ในงาน Thailand Research Expo  2017  ณ  โรงแรม เซ็นทารา     

แกรนด  และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย

แหงชาติ 

               มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

                        ๕.๕  การดําเนินการคารบอนฟุตพริ้นท 

                               อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักวิทยบริการฯ  ไดเขารวมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอนเพ่ือสนับสนุน

ตลาดคารบอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปท่ี ๔” รวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ

มหาชน)  โดยจะเขารับประกาศเกียรติ คุณองคกรท่ี ดําเนินโครงการท่ี เก่ียวของ  จากปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล

พลาซาลาดพราว กรุงเทพมหานคร  
 

               มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

    ๕.๖  การปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

                               อาจารยทนงค  จันทะมาตย  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในวันพุธ ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หอประชุมภูมิแผนดิน ในการนี้  

จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมเปนเกียรติ ในงานดังกลาว 
 

    มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

                            ๖.๑  สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  

๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

           -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๑๓๗  ราย 

                               -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน      ๓  ราย 



๑๓ 

 

 

            -   ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

           -   ใหความเห็นชอบ  ผลการกํากับ  ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรและ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

           -   เห็นชอบ แนวคิดโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีโลจิสติกและระบบขนสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

           -   รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐  

            -  รับทราบ  รายงานผลการเงิน ของสถานีบริการน้ํามันฯ ประจําเดือนมกราคม –               

มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
   

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว  

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธาน  จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น.   

 

          นางสาวสีนวล  ไทยานนท 

            ผูจดบันทึกการประชุม 
 

 

                      นายสะอาด   เข็มสีดา 

                    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 



๑๔ 
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