
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                          ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผูมาประชุม             จํานวน         ๒๑   คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบดี                  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี       กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน          รองอธิการบดี                 กรรมการ  

๔. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ             ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล           ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.เมธาวิน     สาระยาน        ผูชวยอธิการบดี                                              กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.ปญญา            ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 

๘. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.พูนศิริ             ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 

๑๒. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                              กรรมการ 

๑๓. ผศ.พรทิพย            บัวสาม            (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.สุขศิริ           ประสมสุข        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                                  กรรมการ 

๑๕. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย     ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                    กรรมการ  

๑๖. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                         กรรมการ 

๑๗. อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                    กรรมการ 

๑๘. อาจารยตวงสิทธ       สนขํา             (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ               กรรมการ 

๑๙. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ        ทรัพยนาวิน       กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๐. อาจารยภาคย         พราหมณแกว     กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                         กรรมการ 

๒๑. นายสะอาด            เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ  

 

ผูไมมาประชุม          จํานวน      ๑๐   คน 



๒ 

 

 

๑. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน              รองอธิการบดี       ไปราชการ 

๒. ผศ.พจนารถ              บวัเขียว              รองอธิการบดี                                               ติดราชการ 

๓. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี       รองอธิการบดี                                               ติดราชการ 

๔. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                   ติดราชการ 

๕. รศ.ดร.กาญจนา บุญสง               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                ติดราชการ 

๖. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว           ผูชวยอธิการบดี                          ไปราชการ

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี              ผูชวยอธกิารบดี                            - 

๘. ผศ.ณรงค           ไกรเนตร               ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   - 

๙. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง                 กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        -  

๑๐. อาจารยกฤษฏา       สุรยิวงศ                กรรมการสภาจากคณาจารยประจํา                        - 
                         

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน        ๑๓    คน 
๑. อาจารย ดร.พีรศุษย     บุญมาธรรม          รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

๒. นางภควัน                 จนัทนเสว ี           ผูอํานวยการกองกลาง  

๓. นางนับวรรณ             เอมนุกูลกิจ           ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 

๔. นายนเรนทร              อมรจุติ                รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    

๕. นางสาวสีนวล            ไทยานนท             หวัหนางานบริหารท่ัวไป 

๖. นางชุติมา            แฉงฉายา              นักบริหารงานท่ัวไป 

๗. อาจารยทัศนพรรณ     ไพศาลนันทน         รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ                 

๘. นางอัญธิกา              ถาวรเวช               รักษาการหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๙. นายเทพฤทธิ์            นาคสวัสด์ิ              รักษาการหัวหนากลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยฯ 

๑๐. นายเชฐ                ศรแียม                 รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล   

๑๑. นายชาญยุทธ          อรุณสวัสดิ์             รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๑๒. นายอํานาจ            อนนัพิทักษ             รักษาการหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ 

๑๓. นางสาวเฉลย          ทองคํา                  นกัวิชาการศึกษา 
  

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     

      
  

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ   
 

              ๑.๑   โครงการจิตอาสา  



๓ 

 

 

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักพระราชวัง ไดใหความสําคัญ

เก่ียวกับระเบียบวินัยเปนอันมาก  จะเห็นไดจากการจัดงานพระราชพิธีตาง ๆ ท่ีผานมา  และการดําเนินงาน

โครงการจิตอาสา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดใหความรวมมืออยางเต็มท่ี  โดยไดจัดสงบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เขารวมอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔  และพรอมจะสานตอโครงการดังกลาวใหเปนไปอยาง

ตอเนื่องตอไป 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                      ๑.๒  การติดตามการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน/สํานัก 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการขับเคลื่อนและติดตามการ

ดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย จึงขอทราบความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมของคณะ/

สถาบัน/สํานัก ดังนี้ 

 

                              คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร     
 

๑)  การจัดพิธีมอบตัวเปนศิษยของสายคร ู

                                       ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา คณะวิทยาศาสตรฯ  รวมกันจัดใหมีพิธีมอบตัวเปนศิษยของนักศึกษาสายครูท้ังหมด ในวันท่ี 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมพนอมแกวกําเนิด  อาคารสุเมธตันติเวชกุล  
 

                                ๒)  การจัดงาน Open House & SCIENCE CONTEST 

                                                ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา คณะวิทยาศาสตรฯ กําหนดจัดงาน Open House & SCIENCE CONTEST  ในวันท่ี ๒๙  

มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                             คณะครุศาสตร 
 

                           ๑)  การจัดกิจกรรมของนักศึกษาสายครู 

                                 ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง
กําหนดการกิจกรรมของนักศึกษาสายครู ดังนี้ 
                                 วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน   ๒๕๖๒       มอบตัวเปนศิษย 
                                 วันท่ี   ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒        ปฐมนิเทศนักศึกษา  ชวงบายเสวนาแลกเปลี่ยน                      
                                                                           ประสบการณของรุนพ่ีสูรุนนอง 
                                 วันท่ี   ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒      กิจกรรมเสริมทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑   
                                 วันท่ี   ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒         กิจกรรมจิตอาสา        



๔ 

 

 

                                 วันท่ี   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒         กิจกรรมสโมสรพบรุนพ่ี 
                                 วันท่ี   ๑๐-๑๑   กรกฎาคม ๒๕๖๒  กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเรยีน  
                                                                            กิจกรรมเสริมความเปนครู 
 

                         ๒)  โครงการสงเสริมการผลิตครูและพัฒนาครู 

                                  ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จาก
การท่ีท่ีประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ไดลงนามความรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  เพ่ือรวมพัฒนาหลักสูตรครูการศึกษาปฐมวัย  และฝกอบรมเสริมศักยภาพอาจารย และนักศึกษา 

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ดานทักษะสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต ซ่ึงไดมีการจัดอบรมไปแลว ๒ รุน   

                                  และเม่ือวันท่ี ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  คณะครุศาสตร  ไดเขารวมประชุมกับ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนาครูสายวิทยาศาสตร  เพ่ือยกระดับและ

พัฒนาการสอน โดยเฉพาะการสอนวิทยาศาสตรยุคใหม หรือ สเต็มศึกษา และการบมเพาะทักษะสมองเพ่ือการ

บริหารจัดการชีวิต  ขณะนี้อยูระหวางจัดทําหลักสูตรพัฒนาครูสายวิทย  เม่ือทําการพัฒนาครูเสร็จเรียบรอยแลว  

จะทําหลักสูตรพัฒนานักศึกษาสายครูตอไป 

                                อาจารยแสนประเสริฐ   ปานเนียม  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ควรปรับกิจกรรมการใหเครดิตของนักศึกษาสายครูใหม 
เนื่องจากนักศึกษาสายครู จะมีเวลาเรียนอยูในมหาวิทยาลัยแค ๓ ป และตองออกฝกสอนเปนเวลา ๑ ป ดังนั้น
จึงเห็นควรใหปรับสัดสวนเปอรเซ็นตการใหเครดิต   และควรใหมีกิจกรรมการเขาแถวหนาเสาธงไวเหมือนเดิม
เนื่องจากมีประโยชนตอนักศึกษา 
                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุม  มอบหมายคณะครุศาสตร เรงรัดการดําเนินการของ

นักศึกษาสายคร ู และใหมีทดสอบสุขภาพจิตนักศึกษาสายครู 
 

                             คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   
 

๑)   โครงการปลูกปาพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด 

                                  รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม                 
ใหทราบวา จากการท่ีไดเขารวมประชุมกับสมาคมชาวเพชรบุรี และกระทรวงการคลัง  มติท่ีประชุมเห็นชอบใหมี
การปลูกปาเพ่ือเปนแบบอยางสวนปาสาธิต บนพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด จํานวน  ๒๐๐ ไร  แบงเปนปลูกตนตาล 
๔๐ ไร  ตนยางนา ๔๐ ไร  พืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร จํานวน ๑๒๐ ไร  โดยจะมีการพูดคุยในรายละเอียด
ของโครงการตอไป 

                      ๒)  การพัฒนาพ้ืนท่ีฟารม ๕  ไร 

                                  รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม         

ใหทราบวา  ตามท่ีคณะไดมีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการจัดทําเปนฟารม จํานวน ๕ ไร  ขณะนี้อยูระหวาง

เตรียมการปรับพ้ืนท่ีบางสวนแลว  เริ่มจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในแปลงฟารมไปบางแลว 
 



๕ 

 

 

                            คณะวิทยาการจัดการ  
 

                           ๑)  การพัฒนาชุมชนบานในดง 

                                  อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุม        

ใหทราบวา  คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินการใหบริการวิชาการชุมชนบานในดง พัฒนาใหเปนชุมชนตนแบบ 

โดยจัดทําใหเปนชุมชนปลอดขยะ  ขณะนี้ไดรับรางวัลของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ระดับภาค 
 

                           ๒)  การจัดอบรมหลักสูตร เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป) 

                                 อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณะวิทยาการจัดการ  ไดจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ไดมีการประสานงานกับสมาคมปญญาประดิษฐประเทศไทย  และชมรมทรัพยากรบุคคลภูมิภาคตะวันตก    
จัดอบรมหลักสูตร เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป)  โดยมีเจาหนาท่ีจากสมาคมปญญาประดิษฐ
ประเทศไทย เปนวิทยากรในการอบรม 
 
 

 

                            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

                          ๑)  การติดตามนักศึกษาตกคาง 

                                  ผศ.พรทิพย  บัวสาม  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุม                  

ใหทราบเก่ียวกับการดําเนินการติดตามนักศึกษาตกคาง  ซ่ึงนักศึกษาท่ียังคงคางในระบบป ๒๕๕๕ เหลืออยู ๕ 
คนนัน้  เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีปญหาครอบครัวทําใหไมสามารถเขาศึกษาตอได  โดยไดมีการติดตอนักศึกษา  
ใหมาเขาอบรมเขม เพ่ือใหสามารถจบในปการศึกษา ๒๕๖๒ สวนนักศึกษา ป ๒๕๕๖  ท่ียังไมสําเร็จการศึกษา                       
ท่ีเหลืออยู ประกอบดวยนักศึกษาสมาธิสั้น  นักศึกษาท่ีเปนออทิสติก และมีนักศึกษาปวยไมสามารถเดินทาง                  
มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยไดดวยตัวเอง  สวนนักศึกษาป ๒๕๕๗  และป ๒๕๕๘ ทุกคนมีหัวขอทําโปรเจคเรียบรอย
แลว และกําลังเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  
 

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เห็นควรใหปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนและการลงทะเบียนรายวิชาเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือแกปญหาการท่ีนักศึกษาไมสามารถ
เรียนจบภายในระยะเวลาของหลักสูตร 
 
 

                            คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 

                            ๑) การจัดสรางรถขนเกลือ   
                                  ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ไดดําเนินกิจกรรมโครงการศาสตร



๖ 

 

 

พระราชา ขณะนี้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐกําลังจะเรียบรอย  สวนความคืบหนานวัตกรรมรถขนเกลือนั้น คาดวาจะ
เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒   
 
                             ๒)  โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะใหกับแรงงาน/นักศึกษาปสุดทาย 
                                    ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขณะนี้คณะวิศวกรรมฯ กําลังเตรียมการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ใหกับแรงงาน/นักศึกษาปสุดทาย  โดยจัดอบรม ๓ หัวขอ ซ่ึงสาขาวิชาไฟฟา หุนยนต และสารสนเทศ รับผิดชอบ
จัดโครงการอบรมใหแลวเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  

                             ๓)  การบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 
                                   ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัส ด์ิ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกนั้น  ไดมีการออกไปให
ความรูและจัดอบรม ในสวนระบบสมารทฟารม ขณะนี้มีเกษตรกรเขามาดูงานรูปแบบการดําเนินงาน โดยคณะฯ 
มีโรงเรือนตนแบบอยูบริเวณหลังโรงเรียนอาหารนานาชาติ  
 

                             ๔)  การเขารวมสภาคณบดีคณะวิศกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
                                    ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  แจงตอท่ีประชุมใหวา  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  ไดเขารวมเปนสมาชิกของสภาคณบดีคณะ                
วิศกรรมศาสตรแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว                       
                             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 

                         ๑)  ความคืบหนาการดําเนินงานดานการทองเท่ียว และสถาบันชางเมืองเพชร 

                                  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานดานการทองเท่ียว ดวยคณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดต้ัง Smart 

Royal Coast tourism Unit  เปนศูนยขอมูลและแหลงเรียนรูดานการทองเท่ียวชายฝงทะเลตะวันตก ๔ จังหวัด

เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ ชุมพรและระนอง  โดยมีพิธีเปดศูนยไปเรียบรอยแลว   และมีหองวิถีชุมชนดานการ

ทองเท่ียว ซ่ึงไดมีการรวบรวมผลงานดานการบริการวิชาการทองเท่ียวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

                                   ในสวนของการดําเนินการ สถาบันชางเ มืองเพชร ขณะนี้อยู ระหวางตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินการ โดยสถานท่ีตั้งของมูลนิธิชางเมืองเพชร จะอยูท่ีอาคาร ๓๓  ประกอบดวย หองจัด

นิทรรศการ  หองปฏิบัติการของชางเมืองเพชร  หองศิลปะรวมสมัย  หองสมุดดนตรี   
 

                          ๒)  การอบรมการเขียนผลงานวิชาการ 

                                 ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  คณะมนุษยศาสตรฯ จะจัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการ ในระหวางวันท่ี ๒๖-๒๘ มิถุนายน

๒๕๖๒  เปนการกระตุนใหอาจารยไดเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  หากอาจารยทานใดสนใจ

เชิญเขารวมฟงการบรรยาย ไดท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 



๗ 

 

 
 

                          สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  

                         ๑)  การติดตามผูคางเงินทุนวิจัย 

                             อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยสถาบันวิจัยฯ ไดมีการประชุมพิจารณาเพ่ือติดตามผูคางเงินทุนวิจัยท่ีใช

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน หรือเสร็จ

สิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  หากพนกําหนดถือวาผิดสัญญาวิจัย ตองมีการดําเนินการคืนเงิน  พรอม

ดอกเบี้ย ๗ %  ซ่ึงผลงานวิจัยตองมีความทัยสมัยและใชประโยชนได   
 

                         ๒)  เชิญรวมงาน  “หลงรักหนองจอก” 

                                อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอเชิญรวมงาน “หลงรักหนองจอก” ใสผาไทย ข้ึนรถไฟ ไปหนองจอก ชมดอกบัว

หลวงราชินี ณ ริมคลองสระบวัหนองจอก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี  โดยงานจัดในวันท่ี ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 

                         ๓)  การตั้งช่ือ หองสมุดลอมเพ็งแกว 

                                อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   จากการท่ีคุรุสภาเขาตรวจสอบหองสมุดของนักศึกษาสายครู  และมีขอเสนอแนะ

วาควรมีการต้ังชื่อหองสมุด  เนื่องจากหองสมุดมีหนังสือท่ีมีคุณคา และหนังสือเกาอยูมาก  ในการนี้  จึงใครขอ

อนุญาตมหาวิทยาลัย ตั้งชื่อหองสมุดของสาขาวิชาภาษาไทย ซ่ึงตั้งอยูบริเวณชั้น ๓  โดยใชชื่อวา “หองสมุดลอม

เพ็งแกว” เพ่ือเปนเกียรติแกอาจารยท่ีสรางคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 

                         ๔)  โครงการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินเพ่ือดําเนิน

โครงการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  ในวงเงิน ๓๐ ลานบาท  ขอใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดอนุมัติเงิน

ไปแลวนั้น  ใหมีการจัดเตรียมรายงานผล output , outcome  พรอมกันเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของการ

เบิกจายใหเรียบรอย  เพราะตองมีการติดตามงานจากองคมนตรี และกรมบัญชีกลาง 
                               

                             คณะพยาบาลศาสตร   
 

                        ๑)   โครงการตนกลาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 
                               ผศ.ดร.สุขศิริ  ประสมสุข  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร  ไดนําเสนอโครงการตนกลาอาจารย ขณะนี้ ได มีการจัดทํารายละเอียด                            
เพ่ือนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 



๘ 

 

 

                               ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  โครงการตนกลาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 
นั้น  ตองนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพิจารณารายละเอียดของ
งบประมาณของเงินทุนท่ีจะใชในโครงการวามีเพียงพอ หรือเหมาะสมหรือไม  
  
                          ๒)  การรับอาจารยแทนตําแหนงท่ีวางของคณะพยาบาลศาสตรสาขาท่ีขาดแคลน 
                              ผศ.ดร.สุขศิริ  ประสมสุข  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ดวยคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ทดแทน
ตําแหนงท่ีลาออก ๒ อัตรา สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ  เพ่ือใหทันการรองรับกับจํานวน
นักศึกษา ซ่ึงผูท่ีมาสมัครสอบคัดเลือกมีอายุเกิน ๕๐ ป  จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
                             ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในการขอรับสมัครอาจารยของคณะพยาบาล
ศาสตร นั้น  ตองมีคุณสมบัติตรงตาม TQF  ซ่ึงอาจารยท่ีมาสมัครคุณสมบัติไมตรง  ดังนั้น จึงอาจจัดจาง          
ในลักษณะชั่วคราว หรือใหขยายระยะเวลาการเปดรับสมัครในระยะยาว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง และสามารถ
รับสมัครไดทันทวงที 

                         สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

                       ๑) การจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาสอบวิทยานิพนธ 

                             อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

แจงตอท่ีประชุมวา  เพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก  สามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําประกาศ เรื่องกําหนดระยะเวลาสอบวิทยานิพนธ  และ

ระยะเวลาสอบโครงรางวิทยานิพนธ  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบ เปนการเรงรัด 
 

                            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                          ๑)  การจัดงานวันวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานของโรงเรียนสาธิต 

                              อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม           

ใหทราบวา ดวยโรงเรียนสาธิต จะจัดงานวันวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานของโรงเรียนสาธิต โดยเชิญโรงเรียน          

ในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๒๐ แหง และโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน ๒๐ แหง  เขารวมกิจกรรม

ในครั้งนี้   ซ่ึงจะมีการนําเสนอผลงานของโรงเรียน  และมีการแขงขันทักษะวิชาการทุกกลุมสาระ ในวันท่ี ๓๑ 

กรกฏาคม ๒๕๖๒  

๒)   นักศึกษาฝกสอนท่ีโรงเรียนสาธิต 

                                  อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม       

ใหทราบวา  ตามท่ีโรงเรียนสาธิต  ไดมีการประสานความรวมมือไปยังคณะเก่ียวกับการสงนักศึกษาฝกสอน                      

ซ่ึงหากนักศึกษาคณะใดสนใจฝกสอน  สามารถติดตอโดยตรงไดท่ีโรงเรียนสาธิต ซ่ึงจะทําการสัมภาษณ  เพ่ือทํา



๙ 

 

 

ความเขาใจกับนักศึกษา  หากนักศึกษาประสงคจะฝกสอน ก็จะใหคณะทําเรื่องสงตัวมาฝกสอนได  ซ่ึงขณะนี้                

มีนักศึกษาฝกสอนวิชาคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ชีววิทยา   และมีนักศึกษาสังเกตการสอนอยูจํานวนหนึ่ง 
 

๓)  การดําเนินโครงการศาสตรพระราชา 

                                  อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม    

ใหทราบวา  ในสวนการดําเนินโครงการศาสตรพระราชา ขณะนี้ไดเตรียมการ โดยจะมีการออกไปดูการทํานาขาว

ตามภูมิปญญาชาวบาน  และจะนําความรูท่ีไดมาทดลองปลูกในแปลงสาธิตในมหาวิทยาลัย โดยไดมีการพูดคุย
กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรแลว  และจะมีการตอยอดผลิตภัณฑนวัตกรรม โดยทําชาจากขาว 
 
 

                             สํานักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ  
                             อาจารยตวงสิทธิ์   สนขํา  รองผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบเก่ียวกับความคืบหนาการดําเนินการกอสราง หอเกียรติภูมิปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame)   ขณะนี้กําลังรอการพิจารณาเรื่องงบประมาณในการ

ดําเนินการ จํานวน ๒๐ ลานบาท 
 
 

                             งานสื่อสารองคกร  
 

                         ๑)  การจัดทําสารคดีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชการท่ี ๑๐ 
                                อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหจัดทําสารคดดีเพ่ือเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชการท่ี ๑๐  บัดนี้ งานสื่อสารองคกร 
ไดจัดทําสารคดีดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว และจะจัดสงไปยัง ทปอ.           
 
 

                         ๒)   การสงขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมของหนวยงาน 
                               อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา           
ขอความรวมมือทุกหนวยงาน  ท่ีกําหนดจัดงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ขอใหสงขอมูลใหกับงานสื่อสารองคกรดวย 
เพ่ือทําการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 

          
 
          
                            งานวิเทศนสัมพันธ 
  

                        ๑)   โครงการความรวมมือกับตางประเทศ 
                                อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมะริด ซ่ึงแจงความประสงคจะ
ดําเนินการ   ใน ๖ เรื่อง  ไดแก  ความรวมมือดานกีฬา  งานวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ดานศิลปวัฒนธรรม 



๑๐ 

 

 

หลักสูตรระยะสั้นดานการทองเท่ียวภาษาอังกฤษ  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  การสงนักศึกษาไปสอนภาษาไทย  
การทองเท่ียว  ในสวนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย  จะมีการตอยอดความสัมพันธดวย
การมาจัดการแสดงศิลปวัฒธรรมของบาหลี  และการบรรยายพิเศษ  ในระหวางวันท่ี   ๖ - ๙  สิงหาคม ๒๕๖๒   
ณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                         -   สํานักงานอธิการบด ี 
 

๑) มหาวิทยาลัยสีเขียว  

                                    ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงความคืบหนาการ

ดําเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว ขณะนี้กําลังอยูในข้ันตอนการเก็บขอมูลและกรอกขอมูล โดยตองแปลเปน

ภาษาอังกฤษ แลวจัดสงใหแลวเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒      
 

๒) การลอกทอระบาย เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง    

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุม ใหกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

เขาทําสํารวจพ้ืนท่ี และจัดการลอกทอระบายน้ําตามสถานท่ีตาง ๆ  เพ่ือใหน้ําสามารถไหลลงทอไดสะดวก 

ปองกันน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน   

                                ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

                             ๑)   ความคืบหนาการจัดลําดับมหาวิทยาลัย ดวยเว็บโอเมตริกซ    
                                     นายเชฐ  ศรีแยม  รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  แจงตอท่ีประชุม               
ใหทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานกระบวนการพัฒนาเว็บไซต เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ดวยเว็บโอ

เมตริกซ  ซ่ึงขณะนี้กําลังปรับปรุงรูปแบบหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแบบใหม  และมีเปาหมายท่ีจะเลื่อน

ลําดับ เพ่ือใหติด  ๑ ใน ๕  ของมหาวิทยาลัย ในรอบการประเมินเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 
 

 

                                   มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.               

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี ตอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียดตาม

เอกสารหนา  ๓-๑๕ ) 

                   มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒   โดยไมมีการแกไข 
 



๑๑ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง                                           

                       ๓.๑  กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลเพ่ือการศึกษา “ราชภัฏเพชรบุรีมินิ-ซูเปอรฮาลฟ 

มาราธอน”   

                                 นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา แจงตอท่ีประชุม                    

ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศลเพ่ือการศึกษา ในวันท่ี                                

๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เพ่ือนํารายไดเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน                 

ในการนี้  จึงขอความอนุเคราะหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน เขารวมกิจกรรมโดยสมัครในระดับ 

VIP ซ่ึงมีคาใชจาย จํานวน ๑,๒๐๐ บาท จะไดรับเสื้อ เหรียญรางวัล และขออนุญาตหักเงินเดือนสิ้นเดือน

กรกฏาคม ๒๕๖๒  สวนบุคลากรท่ัวไปสามารถสมัครแขงขัน ระยะ ๕ กิโลเมตร (๔๐๐ บาท)  ระยะ ๑๐.๕ 

กิโลเมตร (๕๐๐ บาท)  ระยะ ๒๕ กิโลเมตร (๖๐๐ บาท)  เดินการกุศล ๒ กิโลเมตร (๓๕๐ บาท)  ท้ังนี้ขอความ

อนุเคราะหแจงบุคลากรในหนวยงาน สมัครเขารวมกิจกรรม ๑๐๐%  เพ่ือเปนการสงเสริมและมีสวนรวมใน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครเขารวมกิจกรรมไดท่ี เว็บไซต https://dsd.pbru.ac.th/run  หรือไป

สมัครไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา 
 

                               มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และใหเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย เขารวมกิจกรรม 

๑๐๐%  สวนผูบริหารมหาวิทยาลัย สมัครในระดับ VIP  โดยเก็บคาลงทะเบียน จํานวน ๑,๒๐๐ บาท จากการ                   

หักเงินเดือน  สําหรับนักศึกษาใหกองพัฒนานักศึกษาวางแผนการเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      
 

                       ๔.๑   การติดตามและประเมินผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

                         นายนเรนทร  อรมจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม 

ใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ไดมีการดําเนินงาน

บริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  มาตรา ๗๙  บัญญัติใหหนวยงาน

ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได

ปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการ  ดังนี้  ข้ันตอนท่ี ๑   ระบุวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดลําดับความเสี่ยง  ข้ันตอนท่ี ๒   จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ข้ันตอนท่ี ๓  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประเด็นความเสี่ยง มี ๔ 

ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  มีดังนี้ 

- ภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย      

- การปฏิบัติงานท่ีไมโปรงใส 

https://dsd.pbru.ac.th/run


๑๒ 

 

 

- ความไมปลอดภัยในการใชอาคาร สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ 

- ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                             จากการท่ีหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผน                  

กลยุทธและแนวทางการจัดการความเสี่ยง  พบวาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท้ัง ๔  ปจจัยนั้นลดลง                                
                              

                          มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

                    ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถดานภาษา 

อังกฤษของอาจารยประจํา พ.ศ........ 

                             นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมวา                    

เพ่ือเปนการกําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํามหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๘  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ในการนี้  มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทํา

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา พ.ศ........ (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนา ๒๔ -๒๕ )   สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

                               ขอ ๔  อาจารยประจําตองพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ และสอบเพ่ือวัดระดับ

ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ใหไดตามเกณฑแหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา พ.ศ.๒๕๕๙   กอนตอสัญญาจางฉบับใหม 

                               กรณีท่ีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด                     

อาจใหตอสัญญาจางโดยมีเง่ือนไขตองพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษใหเปนไปตามเกณฑ ภายในระยะเวลา

ของสัญญาจางฉบับใหม  

                               ขอ ๖  มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนคาธรรมเนียมในการสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถ

ภาษาอังกฤษใหอาจารย คนละ  ๑ ครั้ง 
 

                               จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น และขอหารือ

ประเด็นการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับอาจารยซ่ึงเปนขาราชการ  และความตอเนื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

                              คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

- ควรขยายระยะเวลาของการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารยใหมากกวา ๑ ป 



๑๓ 

 

 

- มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความถ่ีของการทดสอบภาษาอังกฤษใหกับอาจารย 

- ควรเนนสมรรถนะการพูดภาษาอังกฤษ  มากกวาการเนนการสอบทฤษฏีดานวิชาการ 

                            มติท่ีประชุม   ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนา

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา พ.ศ........ โดยมอบหมายสํานักงานอธิการบดี พิจารณา

ปรับปรุงประกาศฉบบัดังกลาว 
 

                  ๔.๓   การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                          นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม                  

ใหทราบถึงการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๓  เงินรายได เปนเงินท้ังสิ้น ๒๔๕,๖๕๙,๐๐๐ 

บาท  ลดลงจากป ๒๕๖๒  รอยละ ๔.๙๖   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  จัดสรรรายจาย               

ในวงเงิน  ๑๙๖,๕๒๗,๒๐๐ บาท ดังนี้ 

- รายจายบุคลากรภาครัฐ                                      ๒๙,๐๘๕,๘๐๐  บาท 

- งบประมาณตาม Function (รายจายพ้ืนฐาน)            ๗๒,๔๑๙,๗๐๐  บาท 

- งบประมาณตามยุทธศาสตร/บูรณาการ                   ๔๗,๒๐๒,๒๐๐   บาท 

- รายจายตามภารกิจหนวยงาน                               ๑๓,๘๐๖,๐๐๐  บาท 

- รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย                 ๓๔,๐๑๓,๕๐๐  บาท 
 

                            จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น 

                         มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ การจดัทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

                 ๔.๔   ประมาณการติดตั้งระบบวงจรปดของมหาวิทยาลัย 

                          นายเชฐ  ศรีแยม  รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  นําเสนอตอท่ีประชุมวาตามท่ี

มหาวิทยาลัย มีนโยบายติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือเปนการปองกันเหตุรายท่ีอาจเกิดข้ึน  ในการนี้ ศูนยเทคโนโลยี 

ไดทําการสํารวจและประเมินจุดติดตั้งระบบวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยท้ังภายนอกอาคาร ๑๔๐ จุด ภายใน

อาคาร ๑๖๐ จุด  ซ่ึงตองใชงบประมาณในการดําเนินการติดตั้ง  เปนเงิน ๓,๗๓๙,๐๐๐ บาท  (สามลานเจ็ดแสน

สามหม่ืนเกาพันบาทถวน)  

                             ประธาน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือเปนการสรางระบบความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัยพสิน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจําเปนติดต้ังวงจรปดท้ังภายในและนอกอาคาร  จึงไดมอบหมายใหศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล ทําการสํารวจและวางระบบภายในอาคารท้ังหมด  สวนการวางระบบติดต้ังกลองวงจรปด



๑๔ 

 

 

ภายนอกอาคารนั้น  ควรใหบริษัท/หนวยงานเอกชน ท่ีมีศักยภาพสูงเขามาดําเนินการออกแบบระบบวงจรปด

ภายนอกอาคาร โดยใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัยได 
 

                          มติท่ีประชุม  มอบศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ออกแบบการติดตั้งระบบวงจรปดภายใน

อาคาร  สวนระบบวงจรปดนอกอาคารนั้น  ใหจัดจางบริษัท/หนวยงานเอกชน ท่ีมีศักยภาพสูงเขามาดําเนินการ

ออกแบบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                     ๕.๑   การบรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอประชุมใหทราบวา    

สํานักงานอธิการบดี จัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง  สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดยนําองคความรู

และประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมของจิตอาสา ๙๐๔ รุนท่ี ๒/๒๕๖๑  มาเปนวิทยากรจิตอาสา  บรรยาย 

ใหกับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในวันท่ี ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เปาหมาย ๕๐๐ คน 

ในการนี้  จึงขอเชิญอาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย เขารวมฟงการบรรยายในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                      ๕.๒   รายงานการประชุมสรุปผลการเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓๘ “ขุนเลเกมส”   

                             รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี 

มหาวิทยาลัย ไดจัดสงบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓๘ “ขุนเลเกมส” ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

สุราษฎรธานี  โดยเขารวมการแขงขันกีฬา จํานวน  ๑๐  ชนิดกีฬา  ไดแก กรีฑา  ฟุตบอล  วอลเลยบอลหญิง  

เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  เปตอง  ฟุตซอล  กอลฟ  จักรยานเพ่ือสุขภาพ  มีนักกีฬาและเจาหนาท่ี

เดินทางไปแขงขัน ท้ังหมด  ๘๗ คน  ใชงบประมาณ จํานวน  ๕๗๔,๔๐๔ บาท  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา              

๒๐-๒๒)   ผลการแขงขัน มีดังนี้  ๑  เหรียญทอง จากกระโดดไกลชาย  ๕  เหรียญทองแดง  จาก วิ่ง ๑๐๐ เมตร 

(ชาย)   วิ่ง ๒๐๐ เมตร (ชาย)  วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตรชาย  แบดมินตัน (ชายคู) แบดมินตัน (หญิงคู) 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                    ๕.๓   รายงานการสงนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ National Pingtung University  



๑๕ 

 

 

                             ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดสงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน ๒ คน  และนักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน จํานวน ๓ คน  เขารวม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ  National Pingtung University  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  ตั้งแต

วันท่ี ๑๐ เมษายน – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ในการนี้  จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาว รายงานผลการเดินทาง

ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดรับทราบ 
 

                               ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน  ไดรายงานตอท่ีประชุมใหทราบวา จาก

การท่ีไดเดินทางโครงการ ๒๐๑๙  Student Exchange Program  National Pingtung University (NPTU) 

Department of Applied Physics  ระหวางวันท่ี ๑๐ เมษายน – ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ผลจากการไดศึกษา 

ดูงาน ไดรับความรูเก่ียวกับแล็บชีวการแพทยดานการจัดการเซลลมะเร็ง  แล็บการบรรจุพลังงานของอุปกรณ

คลายแบตเตอรรี่  และไดเห็นวัสดุอุปกรณดานวิศกรรมพลังงานท่ีใชในการเรียนการสอน  เครื่องทําความสะอาด

ชิ้นงานดวย Oxygen plasma  ดานการจัดการขยะตั้งแตตนทางอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

                                ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากการท่ีไดมีการพูดคุยกับ National Pingtung University ไดใหขอเสนอแนะวา 

ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปน ๔ เดือน    
                                 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  มอบ อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล  ผูชวยอธิการบดี 

พิจารณาวางแผนโครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือระยะยาว โดยใหนักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจายดวย 
 

                       ๕.๔  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 

                              ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ี

ประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยตองมีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   

จากผูทรงคุณวุฒิ  โดยหนวยงานตองเสนอรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี ๘ กรกฏาคม  ๒๕๖๒ และ

เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ภายในวันท่ี  ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒  ดังนั้น  จึงใหประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรไดดําเนินการ 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                     ๕.๕   งานพระราชทานเพลิงศพ รศ.กตัญู ชูชื่น 

                              ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ี

ประชุมวา ตามท่ี รศ.กตัญู ชูชื่น ขาราชการบํานาญไดถึงแกกรรม  คณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับคณะวิทยาการ



๑๖ 

 

 

จัดการ จะเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ  ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ  วัดชอมวง  จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเขารวมงาน 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                      ๕.๖   การอบรม CU-TEP 

                              ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา คณะมนุษยศาสตรฯ จะจัดอบรม CU-TEP   ในวันท่ี ๑๓-๑๔, ๒๐-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒  ผูสนใจตอง

สมัครเขาลงทะเบียนในระบบของศูนยทดสอบวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือติดตอ อาจารย             

รุงอรุณ ปยะฤทธิ์  เพ่ือชวยลงทะเบียนในระบบ ซ่ึงตองลงทะเบียนกอนวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                      ๕.๗    การเตรียมการรับรายงานตัวของนักศึกษา 

                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบถึงการเตรียมความพรอมการรับรายงานตัวของนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  โดยกําหนด

รายงานตัววันท่ี ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

                                   มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                      ๕.๘    รายงานความกาวหนาการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  

                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบ  จํานวนนักศึกษาท่ีมาชําระเงินและยืนยันสิทธิ์ จํานวน ๑,๗๓๗ คน  ในสวนของหลักสูตรท่ีมี

จํานวนนักศึกษาสมัครนอย และตองพิจารณาถึงการเปด/ชะลอการเปดสอน  มีดังนี้ 

- การบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   แขนงการจัดการธุรกิจ         

คาปลีก   แขนงการจัดการสถานพยาบาล) 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร           

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต(วิศวกรรมเครือขายและความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร) 

- สาขาวิชาเคมี 

- สาขาวิชาดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)  - บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  



๑๗ 

 

 

- สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน     -  สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ   สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม  (นวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร,          

นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและซอฟตแวร) 

- สาขาวิชาการแพทยแผนไทย    -  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ท้ังนี้สามารถเปดรับสมัครไดถึงวันท่ี  ๓  กรกฏาคม ๒๕๖๒   
 

 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นัดประชุม

วาระพิเศษ  เพ่ือพิจารณาการเปด/ชะลอการเปดสอน 

 

                        ๕.๙  ผลการสงแบบสอบถาม การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑   

                               อาจารย ดร.พีรศุษย   บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตองจัดสงขอมูลการสํารวจ

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสาขา  โดยกําหนดใหสาขาวิชาสงแบบประเมิน (นับจํานวนบัณฑิตจบการศึกษา 

ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)   และสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ใหกับสํานัก

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใหแลวเสร็จภายใน วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงขณะนี้การกรอกขอมูล ยังไม

เปนไปตามเปาหมาย  ดังนั้น จึงขอความรวมมือทุกคณะเรงรัดติดตามการกรอกขอมูลใหกับทุกสาขาไดทราบ   

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                 มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบทุกคณะเรงรัดติดตามการรายงานผลภาวการณ                  

มีงานทําของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑   

                      ๕.๑๐  เชิญรวมเปนเกียรตพิิธีเปดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สายสนับสนุนมืออาชีพ 

                                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ” 

โดยมีพิธีเปด ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมนานา รีสอรท แอนดสปา  อําเภอแกงกระจาน  ในการนี้ 

จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกคน รวมเปนเกียรติพิธีเปดงาน ในวันและสถานท่ีดังกลาว  โดยมีรถยนตออกจากหนา

อาคาร ๑๔  เวลา ๗.๐๐ น. 
 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 



๑๘ 

 

 

                      ๕.๑๑   การเปนศูนยสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงาน              

สวนทองถิ่น 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา              

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดตอบรับการเปนศูนยสอบภาค/เขต โครงการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือ

บรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒  ซ่ึงจะมีการจัดสอบ ในวันอาทิตย ท่ี ๑๔ 

กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยใชอาคารเรียนตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถานท่ีสอบ  และจะมีผูเขา

สอบ จํานวน ๔,๗๕๐ คน  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจะขอความรวมมือบุคลากรของแตละคณะ รวมเปนกรรมการ     

คุมสอบในครั้งนี้ดวย 
 

                                  มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบสํานักงานอธิการบดี ประสานงานเรื่องการจราจร 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
 

                          ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  เม่ือ                       
วันจันทร  ท่ี ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

                                -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักพระพุทธศาสนา 
                                -  อนุมัติ การปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
               -  เห็นชอบ การขอยกเวนตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  ของคณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
                                -   ใหความเห็นชอบ  ใบระเบียนสะสม (บันทึกผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ)    
                                -   เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ                                                            
                                -   เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                 -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๖ ราย 
                                 -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จํานวน ๘ ราย   ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ ราย 
                                 -  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร 
                                 -   ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรเตรียมความพรอมครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน หลักสูตร ๗ เดอืน (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 
                                 -   รายงานการเงินประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
                                 -   รับทราบ  ผลการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
                                      -   รับทราบ  การบริหารการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไป ป ๒๕๖๒ 

                                 -  รับทราบ  การจัดทําหลักสูตรประกอบการเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน ป พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

                                 -  รับทราบ เรื่องการฟนฟูบัวหลวงราชินี ตําบลหนองจอก 



๑๙ 

 

 

                                 -  รับทราบ  การพัฒนาชุมชนบานสองพ่ีนอง โดยใหสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน ไดแก ผาทอ   ผลักดันใหผักกูดเปนอาหารปลอดภัย 
  
 
 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น.   

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว     
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน  
จึงกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทานแลวปดการประชุม 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๑๕  น.   

 

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
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