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เอกสารประกอบการประชุม 
คณาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที ่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ  ห้องประชมุคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๒ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระการประชุม  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น ๒ 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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ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. . แนะน าอาจารย์ใหม่  
    - อาจารย์ณัฐพฤทธิ์  นพเก้า  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
    - อาจารย์อัฐณีญา  สัจจะพัฒนกุล โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    - อาจารย์ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๒. การจัดท า มคอ.๓ และแนวทางการตัดสินผลการเรียน 
................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................  
 ๓. การจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
................................................................................................. .....................................................................................
...................................................................................................................................................................... ............... 
 ๔. การอบรมพัฒนาอาจารย์วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
......................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
 ๕. การสรรหากรรมการประจ าคณะ 
................................................................................................ ......................................................................................
....................................................................................................................................... ............................................... 
 ๖. ทิศทางการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และในอนาคตสู่ครุศาสตร์ ๔.๐ 
   -นวัตกรรมของคณาจารย์ 
   -นวัตกรรมของนักศึกษา 
   -การสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบบรรจุและสอบรับใบอนุญาต 
 ๗. การบริหารจัดการงบประมาณ 
................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  เดือน
เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๓  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
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รายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  เดือนเมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
----------------------------------------------------------------------- 

รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์ 
๒. ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  
๓. ผศ.อมรา  ศรีแก้ว 
๔. ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
๕. รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 
๖. ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
๗. อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
๘. ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 
๙. ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
๑๐. ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย 
๑๑. ผศ.ศรินญา  หวาจ้อย 
๑๒. ผศ.ชลชลิตา  กมุทธภิไชย 
๑๓. ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
๑๔. อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว 
๑๕. อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
๑๖. ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 
๑๗. อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 
๑๘. อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 
๑๙. อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
๒๐. ดร.เลเกีย  เขียวดี 
๒๑. อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 
๒๒. อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
๒๓. อาจารย์กษมา  สุรเดชา 
๒๔. อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ 
๒๕. อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด 
๒๖. อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา 
๒๗. ผศ.จิรัฐฎ์  เพ็งแดง 
๒๘. อาจารย์รุ่งนภา  บุญยิ้ม 
๒๙. ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
๓๐. ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
๓๑. ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 
๓๒. ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
๓๓. อาจารย์เมธี  มธุรส 
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๓๔. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด 
๓๕. อาจารย์ศรวัส  ศิริ 
๓๖. อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม 
๓๗. อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
๓๘. อาจารย์โกมินทร์  บุญชู 
๓๙. อาจารย์ลัดดาวัลย์  แก้วใส 
๔๐. อาจารย์นุชจรีย์  สีแก้ว 
๔๑. อาจารย์เสาวภา  อินทร์แก้ว 

 
รายนามผู้ที่ลาประชุม 

๑. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
๒. รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
๓. รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
๔. รศ.ธวัช  วีระศิริวัฒน์ 
๕. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี
๖. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 
๗. รศ.ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ 
๘. อาจารย์สุมาลี  วิทยรัตน์ 
๙. รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ 
๑๐. อาจารย์เฉลิม  ทองจอน 
๑๑. ผศ.รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 
๑๒. ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ 
๑๓. อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ 
๑๔. อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย 
๑๕.  อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
๑๖.  อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง 
๑๗.  อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
๑๘. อาจารย์มนตรี  หลินภู 
๑๙. อาจารย์จิรพงค์  พวงมาลัย 
๒๐. อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว 
๒๑.  ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ 
๒๒.  ผศ.ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์ 
๒๓. อาจารย์ณัฐกานต์  ประจันบาน 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
  ๑.  นางมาริตา  จิตชู  
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง   

๓. นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น.  
   ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประชุมคณะครุศาสตร์เกินกึ่งหนึ่งแล้ว  จึงเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 
    -นางมาริตา  จิตชู 
    -นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง 
    -นางสาวละเอียด  ช่วงสุวรรณ์ 
   ๒. มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
    -ด้านการเรียนการสอน ดร.ประจบ  ขัวญมั่น 
    -ด้านวิจัย รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
    -ด้านบริการวิชาการ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
    -ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
    -ด้านภาพรวม รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช,อ.อุไรวรรณ  ปานทโชติ , อ.เบญจวรรณ  ชัยปลัด 
   ๓. มอบของรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๕ ท่าน 
        -ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง  -ดร.เลเกีย  เขียวดี 
        -ดร.ศรวัส  ศิร ิ   -ดร.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
        -ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 
   ๔. มอบของรางวัลส าหรับอาจารย์ผู้มีความวิริยะ 
    -รศ.ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ 
   ๕. มอบของขวัญส าหรับผู้ได้ผลงานทางวิชาการ ๒ ท่าน 
         -ผศ.ศรินญา  หวาจ้อย 
         -ผศ.รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 
   ๖. มอบรางวัลครูดีในดวงใจ  ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
   ๗.หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในปีนี้  รวมถึง นักศึกษา
หลักสูตร ป.วิชาชีพครู จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และการใช้เทคโนโลยีดิ
จิตัลเพ่ือการศึกษา ๖๐% และการสอบความรู้ทางวิชาชีพครู ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวม การปฏิบัติงาน
การไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะต้องให้อาจารย์ผู้ออกนิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหาร เป็นผู้ประเมิน และเพ่ิมเติม
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
เวลา ๑๕.๓๐ น. 

  

 -รับรองรายงานการประชุม-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 -ไม่มี- 
 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย (ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะครุศาสตร์) ประกาศการให้

ทุนอุดหนุนการท าวิจัยของคณะครุศาสตร์ จ านวน ๑๐ ทุน ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน ๑๒ เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา จ านวน ๖ เรื่อง  ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิจัยในงานบริการวิชาการ จ านวน ๒๐ เรื่อง และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อังสุรีย์  
พันธ์แก้ว และ ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการน าเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 ดร.ไตรรงค์  กล่าวว่า ส าหรับการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มี

การด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะขอเชิญฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้
ให้ความรู้กับนักศึกษาใหม ่

 คณบดี  กล่าวว่า เรื่องเสื้อผ้าไทยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ขอให้ตรวจดูเรื่องขนาดของ
เสื้อให้ดี วัดและตัดชุดผ้าไทยให้เหมาะสมกับราคา 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
 แจ้งก าหนดการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะครุศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีการ
ซ่อมแซมหลังคาคณะครุศาสตร์ หากมีเสียงรบกวนสามารถแจ้งได้ที่ส านักงานคณะครุศาสตร์ 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 -โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ที่จัดไปวันที่ ๓๐-๓๑ 

มีนาคม ที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าร่วม ๕๔๗ คน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพทั้ง ๑๐ 
โปรแกรม ได้จัดกิจกรรมภายในไตรมาส ๒ และรายงานผลการด าเนินงานแล้ว จะมีแบบรายงานรูปเล่มและสรุป
รายงานผล ขอให้ทุกโปรแกรมส่งทั้งสองแบบ และโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ที่เป็นงบประมาณของส านัก
ประกันฯส่วนใหญ่ด าเนินการแล้วเสร็จแล้วคงเหลือโปรแกรมวิชาพลศึกษา แต่จะยังด าเนินการได้ถึงไตรมาสที่ ๔ 
หากโปรแกรมใดด าเนินการเสร็จแล้วให้สรุปรูปเล่มรายงานเพื่อจัดส่งให้กับส านักประกันฯต่อไป 
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 -การก ากับติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ขอให้ทางโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ และประถมศึกษา แจ้งบัณฑิตให้มาตอบในจ านวนที่มากขึ้น ส่วนผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตโยครูพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ประเมิน ส่วนมากอยู่ในระดับดี   

 -การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก าหนดการเข้ารับการ
ตรวจประเมินอยู่ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม แต่ละหลักสูตรสามารถเลือกวันได้เลย ส่วนเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ประเมิน ประธานและกรรมการ จ านวน ๓ ท่าน โดยมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เข้ารับการตรวจ
ประเมิน มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาที่เข้ารับการตรวจประเมิน หรือ ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนด 
ตลอดจน มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมินตามเกณฑ์ TQR อย่างน้อย ๑ ท่าน หรือเคยเข้ารับการอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และหากหลักสูตรใดใช้ผู้ประเมินชุดเดิมมาแล้ว ๓ ปี จะต้องเปลี่ยนผู้ประเมินใหม่ 

 -การพิจารณา(ร่าง)ค าสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
สังเคราะห์และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 -กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนประเมินหลักสูตร ทางฝ่ายประกันได้เตรียมเอกสารให้แต่
ละหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่หลักสูตรจะต้องเปิดโครงการและเคลียร์เงินเอง ส่วนโครงการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรทุกโปรแกรมลงความเห็นว่าให้ฝ่ายประกันฯคณะ ด าเนินการยืมเงินให้ มีเพียงแค่โปรแกรม
วิทยาศาสตร์ทั่วไปที่จะด าเนินการยืมเงินเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

 -การด าเนินการหลักสูตร ๔ ปี ขอให้หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการน าเสนอต่อสภาใน
ล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 -สรุปผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ขอให้แต่ละหลักสูตร/โปรแกรม แยกย้ายกันสรุป
หาจุดเด่นของสาขา และ จะท าอย่างไรให้นักศึกษาสอบบรรจุผ่านในจ านวนที่มากขึ้น แล้วไปน าเสนอท่ี จ.กาญจนบุรี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 -นัดหมายก าหนดการโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะ
ครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
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ปิดการประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น.   

 

           

 
 

(นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง)              (นางมาริตา  จิตชู)           (ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล) 
   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนือ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
   ๓.๑  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
   ๓.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
          -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
          -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๔  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา   
          -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   ๓.๕  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
    - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา    
      

มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวารที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


