
๑ 

 

 

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                             คร้ังที่ ๙/๒๕๖๒ 

                                วันจันทร  ที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                       ณ  หองประชุมรัฐสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

 

ผูมาประชุม             จํานวน           ๒๒      คน 
 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม          อธิการบด ี       ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ       รองอธิการบดี         กรรมการ 

๓. อาจารย ดร.มนญัญา    ปริยวิชญภักด ี  รองอธิการบด ี                                              กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.กฤษตชน         วงศรัตน          รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.วิภวาน ี           เผือกบัวขาว     ผูชวยอธิการบดี                 กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณ ี        ผูชวยอธิการบดี                           กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ปญญา            ทองนิล           คณบดีคณะครุศาสตร                                       กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               กรรมการ 

๑๐. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.บัญญัต ิ         ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                         กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                กรรมการ 

๑๓. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                           กรรมการ 

๑๔. ผศ.สุวัฒน             เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ               กรรมการ

๑๕. ผศ.ดร.สขุศิริ           ประสบสุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                กรรมการ  

๑๗. ผศ.ดร.พรรณี          คอนจอหอ         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                     กรรมการ 

๑๘. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนยีม        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                         กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                         กรรมการ 

๒๐. ผศ.ดร.ศุภณฎัฐ         ทรัพยนาวิน       กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา     กรรมการ 

๒๑. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจาํ     กรรมการ   



๒ 

 

 

๒๒. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม        จํานวน     ๙   คน 
 

๑. ผศ.พจนารถ           บัวเขียว            รองอธิการบดี                                               ลาปวย 

๒. ผศ.วิเชียร          เข็มเงิน             รองอธิการบดี             ลาปวย 

๓. รศ.ยศ                  ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                               ลาปวย 

๔. รศ.ดร.กาญจนา         บุญสง               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                        ติดราชการ 

๕. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                ท่ีปรึกษาอธิการบดี                      ติดราชการ 

๖. อาจารย ดร.กฤษดา    ตั้งชวาล              ผูชวยอธิการบดี                                            ไปราชการ 

๗. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร             ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                - 

๘. อาจารยภาคย          พราหมณแกว      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          - 

๙. อาจารยกฤษฎา         สุริยวงศ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา          - 

                    

ผูเขารวมการประชุม   จํานวน    ๑๒   คน 
๑. นางภควัน               จันทนเสวี           ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นางนับวรรณ            เอมนกูุลกิจ         ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร           อมรจุติ            รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล           ไทยานนท          หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา           แฉงฉายา           นกับริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี                 ทิมรอด             นกับริหารงานท่ัวไป 

๗. นายเชฐ                  ศรีแยม             รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๘. อาจารย ดร.อัตภาพ    มณีเติม             รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๙. อาจารย ดร.พีรศุษย    บุญมาธรรม        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๐. นางสาวเฉลย          ทองคํา              นักวิชาการศึกษา 

๑๑. อาจารยจิตรลดา       พงศธราธิก        คณะพยาบาลศาสตร 

๑๒. อาจารยสัณฐิตาพร    กลิ่นทอง           คณะพยาบาลศาสตร 
 

 



๓ 

 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

 

                            ๑.1  การขับเคลื่อนโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ควบคูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                   ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม  ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรร ใน ๔ ดาน  ซ่ึงท่ีประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ก็ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานควบคูกัน 

ดังนี้ 

 

                                ๑. คณะกรรมการดานการพัฒนาทองถิ่น  โครงการท่ีตองนําเสนอตอกระทรวง 

ไดแก โครงการราชภัฏ SME  Park  โครงการชมุชนนาอยู  โครงการชุมชนผูสูงอายุ    
 

                                ๒ คณะทํางานดานการผลิตและพัฒนาครู   โครงการท่ีตองนําเสนอกระทรวง 

ไดแก โครงการผลิตครูฐานสมรรถนะ  พรอมดวยคุณลักษณะคนไทยพึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษา 

๔ ประการ  โครงการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ 
 

                                ๓. คณะทํางานดานบริหารจัดการดานวิชาการ โครงการท่ีตองนําเสนอกระทรวง

ไดแก โครงการจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรูตลอดชีวิตในระบบออนไลน  โครงการทดสอบและประเมินทักษะดาน

ดิจิทัลดวยระบบ ICDL 
 

                               ๔. คณะทํางานดานการบริหารงานท่ัวไป  โครงการท่ีตองนําเสนอกระทรวง ไดแก  

โครงการปลดล็อคการบริหารเพ่ือความคลองตัวดานการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณแผน   โครงการ

เตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

                                  ในการนี้  จึงขอใหผูบริหารทุกทานติดตามขอมูลขาวสาร และขอกฎหมายตาง ๆ  

โดยมอบหมายการดําเนินงาน 

                                มติท่ีประชุม  มอบหมายผูเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 

                               -  คณะกรรมการ ชุดท่ี ๑  มอบหมาย  ผศ.พจนารถ บัวเขียว  ดําเนินการติดตาม 

                               -  คณะกรรมการ ชุดท่ี ๒  มอบหมาย  ผศ.ดร.กฤษตชน วงศรัตน และคณบดีคณะครุ

ศาสตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการติดตาม 

                              -  คณะกรรมการ ชุดท่ี ๓  มอบหมาย  ผศ.ดร.กฤษตชน วงศรัตน  และผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการติดตาม 



๔ 

 

 

                             -  คณะกรรมการ ชุดท่ี ๔  มอบหมาย ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ และผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการติดตาม 

                             -  คณะกรรมการติดตามดานกฎหมายของกระทรวง  มอบหมาย  ผศ.ณรงค  ไกรเนตร                          

อาจารยทัศนัย ท่ังทอง  ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ  ทรัพยนาวิน  อาจารยภาคย  พราหมณแกว  อาจารยกฤษฎา  สุริยวงศ   

ดําเนินการติดตาม                  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๑๑ )  

                              และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี                  

๒ กันยายน ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุม  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๑๒-๒๔) 
 

                   มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒    โดยไมมีการแกไข    

                                               -  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร                  

ครั้งพิเศษ/๒๕๖๒    โดยไมมีการแกไข    

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

 
                        

-   ไมมี    -  

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      
 

                            4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา  2561     
                                  อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ



๕ 

 

 

มหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2561  ในระหวางวันท่ี  17-18  กันยายน 2562  ณ หองเอกศักดิ์บุตรลับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เสร็จเรียบรอยแลวนั้น   โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ท่ีมาจากหนวยงานภายนอก จํานวน 5 คน เขาตรวจประเมิน  ผลการประเมินมหาวิทยาลัย ไดคะแนน  ๔.๒๕   

อยูในระดับ ดี  รายละเอียดดังนี้            

               มาตรฐานท่ี ๑  ผลลัพธผูเรียน                                    ผลการประเมิน  ๔.๓๑   ระดับ ดี 

               มาตรฐานท่ี ๒  การวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม  ผลการประเมิน  ๓.๔๑   ระดับ พอใช 

               มาตรฐานท่ี ๓  การบริหารวิชาการ                               ผลการประเมิน  ๔.๕๙   ระดับ  

               มาตรฐานท่ี ๔  ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย              ผลการประเมิน  ๕.๐๐   ระดับ 

               มาตรฐานท่ี ๕  การบริหารจัดการ                                ผลการประเมิน  ๔.๕๐   ระดับ 

 

 

 

                                    คณะกรรมการใหความคดิเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                                  -  คาคะแนน ในมาตรฐานท่ี ๑.๓  การพัฒนานักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือเปน
ผูประกอบการ มีผลคะแนนคอนขางต่ํา จึงตองทบทวนและปรับกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา โดยเนนให
นักศึกษามีความรูและทักษะดานการวางแผนธุรกิจ   

                                  -  จัดพ้ืนท่ีใหนักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการ                                                                                                                                

                                 -   ควรมีการนํางานวิจัยไปตอยอดเปนผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือทําการตลาด                                       

                                 -  มาตรฐานท่ี ๒  การวิจัย ท่ีมีคาคะแนนต่ํา เนื่องจากบางคณะไมมีเงินวิจัยจาก 

                                     ภายนอก   

                                             -   ควรมีการวางแผนเปาหมายการดําเนินการ 

                                             -   จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนนอย                                              
                                                                                             

                                   มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบผูเก่ียวของปรับกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาสู

ผูประกอบการ 

                         ๔.๒  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๖ 

 

 

                                  นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึง แหลงท่ีมาของรายรับ ป ๒๕๖๓  เงินบํารุงการศึกษา ๘,๑๘๒,๕๐๐ บาท นํามาจัดสรร                

(รอยละ ๘๐)  ๖,๕๔๖,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

                                ๑)  รายจายประจําข้ันต่ํา                                            ๓,๖๓๔,๗๐๐   บาท 

                                                -  งบบุคลากร           ๒,๐๒๓,๐๐๐ บาท 

                                               -  งบดําเนินการ         ๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท 

                               ๒)  รายจายงบลงทุน                                                     ๘๙๗,๗๐๐   บาท 

                                   -  คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    ๘๙๗,๗๐๐ บาท 

                               ๓)  รายจายตามยทธศาสตรของโรงเรียนสาธิต                   ๒,๐๑๓,๖๐๐  บาท 

                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                            -    ใหระบุรายละเอียดการขอจัดตั้งงบประมาณใหเห็นอยางชัดเจน  

                             -    นําแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต ผานคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสาธิต 

                             -    ตัดกลยุทธ สนับสนุนใหครูผลิตงานวิจัย 

                               มติท่ีประชุม   ทบทวน โดยปรับแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                

ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                         ๔.๓  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                  นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดังนี้  ประมาณการรายรับเงินรายได (ป ๒๕๖๓)  ๓๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท  นํามา

จัดสรร  จํานวน ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท   ตามรายการ ดังนี้ 
 

                           ๑)  รายจายประจํา  (รายจายบุคลากร)                               ๒๒,๙๙๕,๒๐๐   บาท 

                                - รายจายบุคลากร         ๑๘,๗๖๔,๒๐๐ บาท 

                                - เงินชําระคืนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                - งบประมาณตาม Function ๓,๐๓๑,๐๐๐ บาท 

                                  (จัดหารถบัส  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)   (จางเหมาทําความสะอาด  ๕๓๑,๐๐๐ บาท) 
 

                           ๒)   รายจายตามแผนยุทธศาสตร                                      ๑,๒๐๔,๘๐๐    บาท  
 

                                  จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความคิดเห็น          
                                     



๗ 

 

 

                                 คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

                                -  ควรมีการวางแผนเก่ียวกับงบประมาณของบุคลากรท่ีตองจางจริง ซ่ึงมีจํานวนเงิน

มากกวาในแผนการจัดตั้งงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร 

                                -  แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ  เพ่ือใหเพียงพอและ

เหมาะสมในการบริหารหนวยงาน 

                                           -   เห็นควรใหมีการปรับปรุงรถบัสมหาวิทยาลัย โดยใชเงิน จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

                               -  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการกิจกรรมของนักศึกษา 

                               -  ปรับปรุงรูปแบบ แผนปฏิบัติการของหนวยงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน 
                                   

                               มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ของคณะพยาบาลศาสตร  และปรับปรุงแกไขในบางสวน  โดยใหนําขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย ไปพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวของ   
 

                         ๔.๔   โครงการติดตั้งกลองวงจรปดชนิดเครือขาย 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

ถึง โครงการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบอัจฉริยะ SMART IP CAMERA SECURITY เพ่ือ

เฝาระวังติดตามปองกันอาชญากรรม ภายในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จะมีการติดตั้งกลองจํานวน ๑๓๖ 

ตัว  พรอมอุปกรณการติดตั้ง  เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  ๙,๓๐๘,๒๐๐ บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

                                 -    เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด   ๑ ชุด  ราคา  ๑,๙๘๖,๐๐๐  บาท 

                                 -   กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายความคมชัดสูง  ๔ ชุด ราคาชุดละ ๖๒,๗๐๐ 

บาท  เปนเงิน ๒๕๐,๘๐๐ บาท   

                                 -   กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร  ๔๐ ชุด ราคาชุดละ  ๕๐,๕๐๐ บาท  เปนเงิน ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท   

                                 -   กลองโทรทัศนวงจรความคมชัดสูง ประเภทไอพีเน็ทเวิรค จํานวน ๙๒ ชุด ราคา 

ชุดละ  ๓๗,๙๕๐ บาท  เปนเงิน  ๓,๔๙๑,๔๐๐ บาท   

                                 -  ระบบอานปายทะเบียนรถ  ๔ ระบบ ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                -  ระบบประมวลผลสําหรับระบบอานแผนปายทะเบียนรถ ๑ เครื่อง ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

                                      -  ระบบประมวลผลสําหรับแสดงผลและระบบบริหารจัดการ ๒ เครื่อง ๆ ละ                 

๘๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  

                                -  จอแสดงภาพระบบรักษาความปลอดภัย  ๓ เครื่อง ๆ ละ ๕๐,๐๐๐  บาท  เปนเงิน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท 



๘ 

 

 

                                      - อุปกรณกระจายสัญญา ๒ เครื่อง  เปนเงิน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท (เครื่องราคา ๓๕,๐๐๐ 

บาท และ ราคา ๙๕,๐๐๐ บาท 
 

                                 มติท่ีประชุม  อนุมัติในหลักการ และใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความ

เหมาะสมท้ังระบบ  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                          ๔.๕  การจัดทําปายบอกทางวิทยาเขตโปงสลอด 

                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูท่ีจะเดินทางไปยังวิทยาเขตโปงสลอด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดทํา

ปายบอกทาง เพ่ือไปยังวิทยาเขตโปงสลอด จํานวน  ๑๕ จุด รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน ๑๐๔,๙๖๗ บาท  โดยจะ

อนุมัติใชเงินจากโครงการปลูกปา 
 

                                    มติท่ีประชุม  อนุมัติการจัดทําปายบอกทาง โดยใชเงินจากโครงการปลูกปา 
 

                         ๔.๖   แผนยุทธศาสตรและแนะแนวประชาสมัพันธรับนักศึกษา ป ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

                                  อาจารย ดร.อัตภาพ  มณีเติม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึง แผนกลยุทธการรับสมัครนักศึกษาใหม ป ๒๕๖๓  

                                    กลยุทธท่ี  ๑   ทุนการศึกษา  วิธีการ ประกาศทุนเรียนดี ผานสื่อทุกชองทาง  

                                    กลยุทธท่ี ๒  โควตา ( ๘ คณะ/ทุกสาขา)  วิธีการ ประชาสัมพันธผานสื่อทุก

ชองทาง แนะแนว/เครือขาย  บริการวิชาการ  กิจกรรม back to school  จัดประกวดแขงขันทักษะวิชาการ 

ประกวดทักษะความสามารถ 

                                    กลยุทธท่ี ๓  ศูนยรับสมัคร ตาม MOU  วิธีการ จายคาตอบแทนแกโรงเรียน ๓๐๐ 

บาท/คน หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนตามท่ีท้ังสองฝายเห็นสมควร  

โดยมหาวิทยาลัยลงนาม MOU รวมกับโรงเรียนตาง ๆ  
 

                                       คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                                    -  มหาวิทยาลัย ควรประกาศเปดสอบเพ่ือใหนักเรียนท่ีเรียนดีจากโรงเรียนตาง ๆ 

สมัครสอบชิงทุนการศึกษา   เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย   
                                      

                                  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  บันทึกขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียน การจาย

คาตอบแทนแกโรงเรียน ๓๐๐ บาท/คน  มอบหมาย รองอธิการบดี  ปรับรายละเอียดทุนยกเวนคาเรียนตาม

ขอเสนอแนะ 
   

                        ๔.๗   การจัดตั้งศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร  



๙ 

 

 

                                 อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักด ี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ดวยคณะพยาบาลศาสตร  มีความประสงคจะขออนุมัติจัดต้ังศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชา

ศาสตร โดยมี อาจารย ดร.มุกขดา ผดุงยาม เปนหัวหนาศูนยวิจัย โดยผานการประชุมคณะกรรมการกองทุน               

เพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบรอยแลว   

                                    อาจารยจิตรลดา  พงศธราธิก คณะพยาบาลศาสตร  นําเสนอตอท่ีประชุม                   

ใหทราบวา  เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกกัญชาเพ่ือนํามาผลิตเปนยารักษา

โรคหรือเพ่ือฟนฟูสุขภาพ แตปจจุบันยังขาดขอมูลการวิจัยเชิงประจักษ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              

ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพ ในการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทยแผนไทย การเกษตร 

รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ตรงตามคุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาท่ีประกาศไวในพระราชบัญญัติยาเสพยติด

ใหโทษ ฉบับท่ี ๗   ดังนั้น การจัดตั้งศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยด  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรึ                       

จะกอใหเกิดความรวมมือของภาครัฐและเอกชน  สรางโอกาสการเพ่ิมรายไดจากการวิจัย การปลูก การสกัด               

การพัฒนาผลิตภัณฑพืชกัญชาทางการแพทยใหแกเกษตรกร  วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดตั้งศูนยวิจัย

การแพทยแคนนาบีนอยด  ๑) เพ่ือศึกษาวิจัยองคความรูท่ีเก่ียวของกับพืชกัญชาทางการแพทย ๒) เพ่ือศึกษาวิจัย

องคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีการปลูกแมนยํา นําองคความรูมาพัฒนาโรงเรียนและเทคโนโลยี ท่ี

เก่ียวของกัลปการปลูกพืชกัญชาเกรดทางการแพทย  ๓) ศึกษาวิจัยสายพันธุกัญชาพ้ืนเมือง  สงเสริมปองกัน 

บําบัดระกษาและฟนสภาพผูปวย  ๔) นําองคความรูมาพัฒนาวัตกรรมการผลิตสารสกัดจากกัญชา การสราง

ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานดวยองคความรูดานการแพทยแผนไทย แพทยพ้ืนบาน แพทยแผนปจจุบันเพ่ือสงเสริม 

ปองกัน บําบัดและฟนฟูสภาพผูปวย  ๕) สรางโอกาสเพ่ิมรายไดจากการวิจัย การปลูก การสกัด การพัฒนา

ผลิตภัณฑจากพืชกัญชาเกรดทางการแพทย และการสงออกสาระสําคัญของพืชกัญชา ใหแกวิสาหกิจชุมชนและ

สหกรณการเกษตร  ๖) เพ่ือพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูดานการแพทยแคนาปนอยด และกัญญาศาสตรท่ีสําคัญ

ของประเทศ 

                                           งบประมาณคาใชจายจากเงินงบประมาณ จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  รายไดจาก

การดําเนินการ ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  จากประชุมวิชาการ จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  จากทุนสนับสนุนการวิจัย

ภายนอก จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                                    ท่ีปรึกษาของหนวยงานระดับชาติ  ไดแก อาจารยกาญจนา เขงคุม นักปฏิบัติการ

วิจัย (เชี่ยวชาญ) ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท  ผูอํานวยการสถาบัน

การแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร 
 

                                       คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                               -    ระบุแหลงอางอิงของขอมูลท่ีชัดเจน    

                               -   ควรจัดอบรมใหความรูเพ่ือบริการวิชาการเรื่องกัญชา และนํามาบูรณาการดานการ

เรียนการสอน 



๑๐ 

 

 

                                          -   ศึกษาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหชัดเจน  วางแผนการดําเนินงานในชวง  ๕ ป 

                               -   พิจารณาแหลงท่ีมาของรายได  และเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย          

                                มติ ท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ และใหปรับปรุงรายละเอียดตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็น แลวนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                    ๕.๑   ผลการประชุมรวมการบริหารจัดการดานการจราจรและความปลอดภัย  

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีไดมีการสรางอาคารท่ีจอดรถยนต ขนาด  ๕๐๐ คัน  การกอสรางเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  และไดมีการ

ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ ผลการประชุม มีดังนี้ 

                              ๑) นักศึกษาชั้นปท่ี ๑  นํารถจักรยานยนต เขาจอดบริเวณอาคารจอดรถ โดยทํา

สติ๊กเกอร ติดท่ีรถจักรยานยนต เพ่ือเปนทีสังเกต  จะเริ่มดําเนินการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

                                ๒)  นักศึกษาท่ีอยูหอพักมหาวิทยาลัย  ใหจอดรถไวท่ีหอพัก 

                              ๓) นักศึกษาชั้นปท่ี ๒-๕  บริหารจัดการท่ีจอดรถจักรยานยนต   โดยจัดเปนโซนพ้ืนท่ี 

สามารถเคลื่อนรถ ไดตามชวงเวลาท่ีกําหนด  เวลา ๖.๐๐–๘.๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๖.๓๐ น.

เปนตนได  จะเริ่มดําเนินการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

                              ๔) องคการนักศึกษา คณะทํางาน จะพิจารณาอนุญาตการใชรถจักรยานยนตภายใน 

มหาวิทยาลัย โดยกําหนดจํานวนคัน พรอมท้ังแจกสติ๊กเกอรใหติดรถ 

                              ๕) บุคลากรของมหาวิทยาลัย อนุญาตใหนํารถจักรยานยนตเขาในมหาวิทยาลัยได

ตามปกติ 

                             มติท่ีประชมุ  รับทราบ   

 

                    ๕.๒   รายงานผลการสงนักศึกษาดานอาหารไปฝกงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน)     

                             นายสะอาด  เข็มสีดา  แจงตอท่ีประชุม ขออนุญาตใหนักศึกษาท่ีไดไปเขารวมกิจกรรม  

International Competition on Design Thinking ๒๐๑๙  ณ ประเทศสารณรัฐจีน (ไตหวัน)                   เม่ือ

วันท่ี ๓๐ มิถุนายน – ๖ กรกฏาคม  ๒๕๖๒   

                                ตัวแทนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายงานตอท่ีประชุมใหทราบวา การไป

เขารวมกิจกรรมดังกลาว  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน  ๕๐ คน ซ่ึงมาจากประเทศสาธารณรัฐจีน 

(ไตหวัน)  ประเทศไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  เวียดนาม  ผลจากการเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดรับความรู



๑๑ 

 

 

และทักษะดานวิธีคิด  การมองท่ีตาง ๆ รอบตัว  ไดเรียนรูถึงเทคนิคและอุปกรณเครื่องมือในการประกอบอาหาร

ท่ีทันสมัย และการไปเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ สรางแรงบันดาลใจท่ีดีใหกับนักศึกษา 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๓  การปรับปรุงเว็บไซตใหรองรับการใชงานแบบ Responsive Website 

                            นายเชฐ  ศรีแยม  รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดพัฒนาเว็บไซต www.pbru.ac.th ใหม เพ่ือใหรองรับการใชงานอุปกรณสื่อสารแบบ

พกพา (Smartphone & Tablet)  ตอบสนองความตองการของผูใชงาน ใหสามารถเขาถึงและดาวนโหลดขอมูล

ไดอยางรวดเร็ว  เพ่ือรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตบนอุปกรณพกพาท่ีมีจํานวนสูงข้ึน  โดยการพัฒนาดังกลาว 

นอกจากจะทําใหเว็บไซตมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงไดสะดวกข้ึน จากอุปกรณสื่อสารแบบพกพา  รูปแบบของ

เนื้อหาขาวและประกาศตาง ๆ เปนหมวดหมู  และทําการยุบรวมเว็บไซตท่ีซํ้าซอน  โดยจะนํามารวมไวท่ีเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหงายตอการเขาถึงขาวสารไดมากข้ึนและปรับโฉมหนาตาเว็บไซตใหมท้ังหมดโดยการ

ออกแบบตามทฤษฎี flat design เพ่ือใหการออกแบบมีความทันสมัย สามารถรับสงและเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว 

เทคโนโลยีท้ังหมดท่ีนํามาใชในการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยจะเนนเรื่องความรวดเร็ว และความทันสมัย 

มุงเนนการสรางความประทับใจแกกลุมเปาหมายในการเขาถึงเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ อันจะทําใหจํานวนผูเขาถึง

เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากข้ึน 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๔  การจัดสงขอมูลรายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา  

                            นายเชฐ  ศรีแยม  รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง  

รายงานการจัดสงขอมูลรายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขาสูฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ตามมาตรฐานขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๒  จํานวน ๓ ขอมูล ดังนี้ 
 

 

ช่ือฐานขอมูล ปท่ี รอบท่ี อันดับท่ีสง วันเวลาท่ีสงขอมูล ผลดําเนินงาน 

ขอมูลรายบุคคล

นักศึกษา 

๒๕๖๐ ๑ ๑๑๙ ๒๐๑๗-๑๐-๒๓ ๐๑:๕๐:๓๗ ๙๙.๙๔% 

๒ ๘๓ ๒๐๑๘-๐๓-๐๒ ๑๒:๐๘:๒๙ ยังไมยืนยันความสมบูรณ* 

๒๕๖๑ ๑ ๑๐๙ ๒๐๑๘-๑๐-๐๕ ๑๖:๒๖:๓๘ ๑๐๐% 

๒ ๗๘ ๒๐๑๙-๐๓-๐๒ ๑๖:๔๗:๒๘ ๑๐๐% 

๒๕๖๒ ๑  อยูระหวางดําเนินการ ระบบยังไมเปดใหสงขอมูล 

๒  กําหนดสงขอมูลวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 



๑๒ 

 

 

ช่ือฐานขอมูล ปท่ี รอบท่ี อันดับท่ีสง วันเวลาท่ีสงขอมูล ผลดําเนินงาน 

ขอมูลรายบุคคล

บุคลากร 

๒๕๖๐ ๑ ๙๒ ๒๐๑๗-๑๐-๒๐ ๑๗:๑๔:๑๕ ๑๐๐% 

๒ ๖๑ ๒๐๑๘-๐๓-๑๐ ๒๓:๔๒:๐๘ ๙๙.๘๙% 

๒๕๖๑ ๑ ๓๔ ๒๐๑๘-๑๐-๐๔ ๑๔:๔๒:๕๐ ๑๐๐% 

๒ ๒๓ ๒๐๑๙-๐๒-๑๘ ๑๑:๕๘:๐๑ ๑๐๐% 

๒๕๖๒ ๑  อยูระหวางดําเนินการ ระบบยังไมเปดใหสงขอมูล 

๒  กําหนดสงขอมูลวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

ขอมูลรายบุคคล

ผูสําเร็จการศึกษา 

๒๕๖๐ ๑ ๑๒๑ - ยังไมสงขอมูล* 

๒ ๑๓๙ ๐๗-๑๒-๖๐ ๑๔:๕๙ น. ๑๐๐% 

๒๕๖๑ ๑ ๗๑ ๒๑-๐๓-๖๑ ๑๖:๐๘ น ๑๐๐% 

๒ ๔๗ ๓๐-๐๘-๖๑ ๑๑:๐๒ น. ๑๐๐% 

๒๕๖๒ ๑ ๑๒๙ - ยังไมสงขอมูล* 

๒ ๕๐ ๒๘-๐๘-๖๒ ๑๘:๒๑ น. ๑๐๐% 
 

                               จะเห็นไดวาขอมูลบางสวนจะสงไมครบ ๑๐๐%  ไดแก ๑) ขอมูลรายบุคคลนักศึกษา                     

ป ๒๕๖๐  เนื่องจากตองใชเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน  ๒) บุคลากร ป ๒๕๖๐ เนื่องจากยังขาดขอมูล

บางสวนท่ียังไมตรง เชน วุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  ซ่ึงจะมีการขอขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงาน                        

ท่ีเก่ียวของตอไป         

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไมปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  จึงควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล                                 

ใหถูกตอง เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลแลวนํามาใชงานไดตรงกัน  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ การจัดสงขอมูลรายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา  และใหนัด

หมายหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูรับผิดชอบระบบฐานขอมูล  ประชุมเพ่ือหารือทําความเขาใจ พรอมท้ังปรับปรุง

และวางรูปแบบการจัดเก็บฐานขอมูล ใหสามารถใชขอมูลไดถูกตองตรงกันทุกหนวยงาน 
 

                   ๕.๕  กิจกรรมลิเกการกุศลของคณะศิษยเกาสาขาวิชาภาษาไทย 

                                       ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ดวยคณะศิษยเกาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   จัดกิจกรรมแสดง

ลิเกการกุศล “ลิเกปริญญา ขาราชการครู คณะครูไทย รักษไทย” ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม

วิทยาภิรมย ๑  และจะมอบรายไดหลังหักคาใชจายเปนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  จึงขอความรวมมือผูบริหารรวมสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว 
 



๑๓ 

 

 

                          มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

                    ๕.๖  การนําส่ิงของไปชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม 

                                        ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ตามท่ีเกิดเหตุการณน้ําทวมพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้ อาจารยประสิทธิ คําผล                   

ไดจัดทําโครงการชวยเหลือผูประสบภัย โดยไดรับการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค  ซ่ึงไดเดินทางโดยใชรถบัสของ

มหาวิทยาลัยบรรทุกสิ่งของไปมอบใหประชาชนในพ้ืนท่ี บานทาลาด หมู ๖ และหมู ๑๑ ตําบลเหลาแดง อําเภอ

ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒  บัดนี้การดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

ซ่ึงคณะเดินทางไดเดินทางกลับมามหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ   
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

 
                            ๖.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๔๔ – ๔๙) 
 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                           ๖.๒  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  เม่ือ
วันจันทร  ท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

              - รับทราบ  รายงานการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ีวิทยาเขต               
โปงสลอด  
                               -  รับทราบ รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                   
ไตรมาส  (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
                              -   อนุมัติ งบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จํานวน 
๑๖๖,๖๒๑,๒๐๐ บาท   
                               -  อนุมัติ เงินเหลือจาย ในปงบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ไปตั้งจายในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  จํานวน ๒๓,๕๕๕,oo๗.o๓  บาท                
                               -  เห็นชอบ  รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑  จากผลการประเมินรอบปการศึกษา ๒๕๖๑  ไตรมาส ๔ รอบ ๑๒ เดือน 
(สิงหาคม ๒๕๖๑-กรกฏาคม ๒๕๖๒)                  
                               -  เห็นชอบ รายงานผลการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
              -  เห็นชอบ  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑  ระดับคุณและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  



๑๔ 

 

 

                               -  เห็นชอบ  รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
                               -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๒๑๕  ราย 
                               -  เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙)  
                               -  รับทราบ รายงานผลการเงิน ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒  
                           

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๓  น.   

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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