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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ  ห้องประชมุคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๒ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง  
   
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ. หอ้งประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
จ านวนู้้รับสมัครเรียนและรายงานตัว คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
....................................................................... .......................................................................................................
...................................................................................................................................................... ....................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๑  เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

----------------------------------------------------------------------- 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. ูศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์    ประธาน 
๒. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์    รองประธาน 

๓. ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง     ู้้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี     ู้้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.วรพรรณ  กระต่ายทอง    ู้้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
๖. ูศ.ชลชลิตา  แตงนารา    ู้้แทนโปรแกรมวิชา 
๗. ดร.ปราณี  เลิศแก้ว     ู้้แทนโปรแกรมวิชา 
๘. ูศ.ดร.ภ้มิพิพัฒน์  รักพรมงคล    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม 

๑. ดร.รมย์  พะโยม     ู้้ทรงคุณวุฒิ 

 
รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางมาริตา  จิตช ้
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ู่อง  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕  น. 
 ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์มีจ านวนเกินกึ่งหนึ่ง
ขององค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   การสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร้ภาคเรียนที่ ๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนร้้ระหว่าง
นักศึกษา และในภาคเรียนต่อไปให้นักศึกษาท าวิจัย  และมีเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ โดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  การพิจารณาูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ )  คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้แก่หน่วยงาน โดยเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใน
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการู้้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  
จ านวน ๔ ท่าน ซึ่งมาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ้ลสงคราม และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีูลการประเมินอย้่ในระดับดี (๔.๓๖ คะแนน) จ าแนกูลการประเมินตาม
องค์ประกอบ  ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ ูลการประเมินเทียบเท่ากับ ๓.๙๕ อย้่ในระดับคุณภาพ ดี 
  องค์ประกอบที่ ๒ ูลการประเมินเทียบเท่ากับ ๕.๐๐ อย้่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  องค์ประกอบที่ ๓ ูลการประเมินเทียบเท่ากับ ๕.๐๐ อย้่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  องค์ประกอบที่ ๔ ูลการประเมินเทียบเท่ากับ ๕.๐๐ อย้่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  องค์ประกอบที่ ๕ ูลการประเมินเทียบเท่ากับ ๔.๐๐ อย้่ในระดับคุณภาพ ดี 
  ดร.อภิชัย  กล่าวว่า เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโรงเรียนที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางโรงเรียนเป็นู้้เลือกรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์  
อาจจะได้รับการด้แลนักศึกษาท่ีดีมากข้ึนกว่าทางคณะเป็นู้้เลือกโรงเรียนเอง  
  ดร.ทักดนัย  กล่าวว่า การวิจัยที่จะให้นักศึกษาท าเพ่ิม ถ้านักศึกษาไปฝึกประสบการณ์กับ
โรงเรียนใดก็ให้ท าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนนั้นๆด้วย 
  คณบดี  กล่าวว่า  โรงเรียนที่จะออกฝึกประสบการณ์  ตามเงื่อนไขของส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาคือต้องมีคร้พ่ีเลี้ยงที่ตรงสาขาและมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๓ ปี และต่อไปจะมีการสอบรับ
ใบอนุญาตส าหรับนักศึกษาที่เรียน ๑๑ มาตรฐาน คือนักศึกษา รหัส ๕๙ และ ๖๐ ในอีก ๓ ปีข้างหน้า ส่วน
เรื่องงานวิจัย ให้นักศึกษาท าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชา และคัดสรรูลงานที่ดีขึ้นน าเสนอบน
เวทีและตีพิมพ์ต่อไป 
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  ระเบียบวาระที่ ๕.๒  การพิจารณา (ร่าง) แูนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะใน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ ) คณะครุศาสตร์ 
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีูลการประเมินอย้่ในระดับดี  (๔.๓๖ คะแนน) 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  การพิจารณา (ร่าง) แูนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  (ตามเอกสารหมายเลข  ๕.๓ ) ข้อที่ ๑.๔  การบริหารงบประมาณและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะตรวจสอบอีกทีว่าซ้ ากับข้อที่ ๑ หรือไม่ ถ้าสัมพันธ์กันก็จะตัดออก และให้ข้อแรก
เป็นเรื่องเก่ียวกับ Green Office และจะท าประกาศ Green Office ต่อไป 
  ดร.อภิชัย  กล่าวว่า  ส่วนของวิสัยทัศน์  มีการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ร่วมด้วย แต่ใน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เรื่อง ร้อยละความส าเร็จของู้้บริหารและบุคลากรที่น าระบบการจัดการสมัยใหม่มาใช้ใน
องค์กร และอยากให้มีการปรับตัวชี้วัดที่ ๑ จากกลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาสมรรถนะู้้บริหารและบุคลากรทุกระดับ  
เดิมเป็นร้อยละความส าเร็จของู้้บริหารและบุคลากรที่น าระระบบการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร เป็นร้อย
ละความส าเร็จของู้้บริหารและบุคลากรที่น าระระบบการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๔  การพิจารณา (ร่าง) แูนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕  (ตามเอกสารหมายเลข  ๕.๔ )  ในส่วนของกลยุทธ์ โครงการ   กิจกรรม งบประมาณ ปรับ
กิจกรรมที่จัดเพื่อให้ ๑ กิจกรรมสามารถตอบโจทย์ได้หลายตัวชี้วัด 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๕ การพิจารณา (ร่าง) แูนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ตามเอกสารหมายเลข  ๕.๕ ) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีเป้าหมาย ๒ โครงการและขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๓ 
โครงการ ๔ คะแนน ๔ โครงการ ๕ คะแนน ส าหรับโครงการอบรมหลักส้ตรระยะสั้น ในปีงบประมาณใหม่มี
การเสนอไป ๑๓ หลักส้ตร 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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  ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การพิจารณา (ร่าง) แูนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ตามเอกสารหมายเลข  ๕.๖ ) ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๓  ของอาจารย์ที่มีูลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติ เป็น ๒๐,๒๕,๓๐,๓๕,๔๐ จากเดิม ๔๐,๕๐,๖๐,๗๐,๘๐ และปรับข้อที่ ๔ จ านวนอาจารย์ที่
มีูลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเป็น ๑ คะแนนต่อ ๑ คน โดยมีเป้าหมาย ๕ คน และในข้อที่ ๕  จ านวน
ูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรฯ ถ้าได้ ๑ เรื่องจึงจะได้ ๕ คะแนน 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ การพิจารณา (ร่าง) แูนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๗  ) ดร.อภิชัย  กล่าวว่า ถ้าปรับค าในหัวข้อความเสี่ยง จากติว
สอบ เป็นเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุจะเหมาะสมกว่า 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ การพิจารณา (ร่าง) แูนการจัดการความร้้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๘  ) มติที่ประชุม  อนุมัติการพิจารณา (ร่าง) แูนการจัดการ
ความร้้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนการจัดการความร้้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๙ การพิจารณา (ร่าง) แูนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๙  ) ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนู่านระบบเครือข่าย (E-Learning) ออก เพราะคาดว่าจะเริ่มในปี ๒๕๖๕ จะปรับให้มีการเรียนการสอน
แบบ E-Learning เพ่ือลดเวลาการสอนของอาจารย์  ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือแลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศ  ฐานจะอย้่ที่ ๖ คนเป็นค่ากลาง 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) แูนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๑๐ ) ปรับแก้หน้าที่ ๑๖ ระดับความส าเร็จของน าระบบการจัดการสมัยใหม่
มาใช้ในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแูนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 คณบดี กล่าวว่า ในปีต่อไป จะมีการส ารวจโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา ตลอดจนการออกไปท าค่ายวิชาการต่างๆ 
 
 
 
 
     
 
         ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.  

 
 
 
 

(นางสาววาสนา  จันทร์ู่อง)              (นางมาริตา  จิตช้)           (ูศ.ดร.ภ้มิพิพัฒน์  รักพรมงคล) 
   ู้้บันทึกการประชุม         ู้้บันทึกการประชุม                        ู้้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนือ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑    พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
  การศึกษา 
  
 ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒    พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
  การบริหารและการพัฒนา 
 
   ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓    พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
  การบริหารและการพัฒนา 
 
   ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔    พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 
   ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


