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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

วันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม  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  ๒/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   จ านวนผู้รับสมัครเรียนและรายงานตัว คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
................................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ ................................................................................ ................ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

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

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
----------------------------------------------------------------------- 

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

๓. ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม    ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
๕. ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา    ผู้แทนโปรแกรมวิชา 
๖. ดร.ปราณี  เลิศแก้ว     ผู้แทนโปรแกรมวิชา 
๗. ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม 

๑. ดร.รมย์  พะโยม     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางมาริตา  จิตช ู
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕  น. 
  ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์มีจ านวนเกิน
กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  จ านวนผู้สมัครเรียนและรายงานตัว  ณ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ผู้สมัครรวม ๘๖๐ ราย  ช าระ 
เงินแล้ว ๖๔๑ ราย  ผ่านการสัมภาษณ์  ๓๘๘  ราย  ยืนยัน TCAS ๓๐๖  ราย  และรายงานตัว ๒๔๙ ราย 
ในปีนี้มีการคัดกรองการรับนักศึกษา ท าให้เห็นว่ามีจ านวน นักศึกษาที่น้อยลง เพราะรับที่เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้น
ไป มีเกณฑ์รับนักศึกษาแบบ ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ เกรดเฉลี่ย , คะแนน ONET , ภาษาอังกฤษ , 
PAT๕ และ การสอบสัมภาษณ์ ส่วนละ ๒๐%  จากจ านวนผู้สมัครเรียนและรายงานตัวจะเห็นว่า มีบางสาขาวิชา
เต็มแล้ว เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และยังมีทุนครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ๒๔  อัตรา  มีผู้สมัครและรายงานตัว
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แล้วจ านวน ๗ คน เหลืออีก ๑๗ อัตรา จะสมัครสอบรอบนี้ส าหรับครูประถมศึกษาในท้องถิ่น ถ้าผ่านการ
คัดเลือกเม่ือศึกษาจบจะได้รับการบรรจุเลย 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ประเด็นพิจารณา   
   ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  กล่าวว่า  ทางสาขาวิชาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร 
(ตามเอกสารประกอบหน้า ๖๒)  และได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการและมีการวิพากษ์หลักสูตร 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ตามเอกสารประกอบหน้า ๖๓)  โดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  และเนื่องจากหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา จะต้องผ่านการรับรองจากคุรุสภา การด าเนินการจะต้องผ่านทั้ง สกอ. และคุรุสภา  โดยสิ่งที่ปรับมาก
ที่สุดคือ ค าอธิบายรายวิชา  และหน่วยกิตที่คุรุสภาก าหนด  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิมคือ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   นักศึกษาในหลักสูตรใหม่ จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา รวมกันไม่
น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง และการรับนักศึกษาจะเปิดรับในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวนห้องละ ๓๐ คน  
  
   คณบดี กล่าวว่า ขอให้ตรวจสอบหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุรุสภาหรือไม่  
รายวิชาบังคับครบถ้วนหรือไม่ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่  ส าหรับเอกสาร
ประกอบหน้า ๑๖-๑๘  เรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีจ านวนมาก ขอให้ทางหลักสูตรตรวจสอบว่าจะต้องมีค า
ว่าอาจารย์ผู้สอนหรือไม่ ในจ านวน ๑๗ คน  อาจจะไม่ตรงหลักสูตรถ้าชื่อในล าดับท้ายๆเป็นอาจารย์ผู้สอน  แต่
จะต้องดูแบบฟอร์มที่น าเสนอส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อเราน าไปเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพ จะเป็น
ตัวหารในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย และเกณฑ์การประเมินของ  สกอ.ในปี ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ า
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หลักสูตรปริญญาโท มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๓ คน และมีผลงาน ๕ ปีย้อนหลัง ๓ รายการ และ ๑ รายการเป็น
ผลงานวิจัย ถ้าใส่จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากต้องแนบผลงานทางวิชาการอีกจ านวนมาก 
    
   รศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรหากไม่ใช่อาจารย์ประจ าที่สอนภาค
ปกติ  จะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติราชการ ต้องตรวจสอบอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาให้ดี เอกสารประกอบหน้า  
๔๙  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ควรเพิ่มเติมเป็น English for Graduate Students และ
อยากให้เน้นทฤษฎีมากขึ้นและปฏิบัติน้อยลง  เป็น ๒(๒-๑-๓) และวิชาดิจิทัลส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปรับ
เป็น ๒(๑-๒-๓) 
    มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และขอให้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะก่อนน าเสนอสภาวิชาการ
ต่อไป 
   ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชายุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา 
   ประเด็นพิจารณา  
   ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  กล่าวว่า ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา  ควรเป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   ผศ.ดร.ณัฐรดา  กล่าวว่า  ทางผู้ดูแลหลักสูตรได้พิจารณาถึงกลุ่มผู้เรียน  เพราะหาก
เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิตจะถูกมองว่าเป็นสายครู  จึงใช้เป็นศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจะตรงกับผู้เรียน จะตรงกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์มากกว่า แต่ในด้านการบริหารจัดการควรอยู่คณะครุศาสตร์   
   รศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวว่า  คณะครุศาสตร์  จะมีการผลิตบัณฑิต เพ่ือมีองค์กรวิชาชีพ
รองรับ แต่ด้วยชื่อของปริญญา ชื่อของสาขามีความทับซ้อนกันมีความแตกต่างในมุมของยุทธศาสตร์การพัฒนา
เดิม กับยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มีอะไรแตกต่างไปบ้าง 
   ผศ.ดร.ณัฐรดา  กล่าวว่า  หลกัสูตรเดิมจะเน้นด้านการวางแผนและการพัฒนา  แต่ว่า
หลักสูตรใหม่จะต้องเป็นสหวิทยาการ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ตลอดจน
ผู้ประกอบการ 
   ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  กล่าวว่า  การสวมใส่ชุดครุยสวมใส่สีส้มแต่จบครุศาสตร์ ก็จะดูมี
ความขัดแย้ง 
   รศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวว่า ตามเอกสารประกอบหน้าที่ ๑๘-๒๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีอาจารย์ทางคณะครุศาสตร์ในสัดส่วนที่น้อย 
   คณบดี  กล่าวว่า  ขอให้พิจารณาชื่อปริญญา ว่าสอดคล้องกับคณะใดมากที่สุด เพ่ือให้
เกิดการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย  ส าหรับชื่อปริญญาถ้าสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ จะเหมาะสมกว่า แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย และขอให้ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่า
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สัมพันธ์  หรือ ตรง สกอ.น าเกณฑ์ใดมาพิจารณา อาจจะตรวจสอบคุณวุฒิ ถ้าสัมพันธ์  อาจจะมีเกณฑ์มาตรฐาน
พิเศษมาประกอบ  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องพิจารณาถึงจ านวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ  เพราะจะ
สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเหล่านี้จะต้องมีผลงานย้อนหลัง ๕ ปี 
   มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  และขอให้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะก่อนน าเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชายุทธศาสตร์  การบริหารและการพัฒนา 
   ประเด็นพิจารณา   
   รศ.ดร.สมชัย  กล่าวว่า ส าหรับหลักสูตรนี้มีการใช้มาแล้ว ๕ ปี ต้องมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวนหน่วยกิตยังคงเดิม  แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในบางรายวิชา 
   คณบดี  กล่าวว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ ท่าน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๘ 
ท่าน อาจารย์ประจ า ๒๐ ท่าน  อาจารย์พิเศษ ๑๙ ท่าน ก็เป็นไปตามเกณฑ ์
   มติที่ประชุม   พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและขอให้ปรับแก้หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  และขอให้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนน าเสนอสภาวิชาการต่อไป 
   ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔   พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน  
   ( ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
   ผศ.ดร.ภูมิ พิพัฒน์  กล่าวว่า การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน มีจ านวน ๒๒ ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้
   และคุณธรรม  จ านวนตัวชี้วัด ๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู  จ านวนตัวชี้วัด ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ  จ านวนตัวชี้วัด ๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  จ านวนตัวชี้วัด ๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล  จ านวนตัวชี้วัด ๕ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
 
 
 
 
   
         ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.  

 
 
 
 

(นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง)              (นางมาริตา  จิตชู)           (ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล) 
   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพจิารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 
 ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
 2560   
 
   ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะการประกัน
 คุณภาพ  
 
   ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


