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 3.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564  
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 28 เมษายน 
พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. (ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟท์ทีม) ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน 11 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
แนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 
 จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม [ ] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

(การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม) 
ครั้งที่ 2/2564 
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----------------------------------------------------- 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์   ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ประธาน 

2. อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ/ประธานโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศและเทคโนโลยีโลจสิติกส์ 

กรรมการ 

4. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ประธานโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ 

กรรมการ 

5. อาจารย์บุญญวัฒน์    ศรีวังราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการ 
8. อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการ 
9. อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ 

ประยุกต์ศิลป์ 
กรรมการ 

10. อาจารย์ประภัสสรา   ห่อทอง ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ ประธานโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา 

กรรมการ 

12. อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ 
13. อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา หัวหน้ากลุ่มวิชานาฎศิลป์และการ

ละคร 
กรรมการ 

15. นางสุมาพร จั่นศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการและ
เลขานุการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 
 อาจารย์กิตติณัฏฐ์   ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่
ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบองค์ประชุมแล้ว       
จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

 1.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ KPRU E- Report 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบ KPRU E- Report ขอให้อาจารย์
และบุคลากรเข้าระบบที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือกรอกข้อมูลการปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work 
From Home) โดยระบบดังกล่าวให้เลือกกรอกข้อมูลแบบรายสัปดาห์และแบบรายวัน ทั้งนี้ คณะเห็นว่าควร
รายงานผลการปฏิบัติราชการเป็นแบบรายวัน 
   

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพชร 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนาม บริเวณอาคารโรงยิม 3 สนามฟุตซอล เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 
กำหนดการลำเลียงผู้ป่วยติดเชื้อมายังโรงพยาบาลสนาม ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามาอยู่
ที่โรงพยาบาลสนามจำนวน 3 ราย 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 โครงการ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคม 
คณะดำเนินการจัดโครงการ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคมลง

พ้ืนที่ 8 ตำบล ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีความห่วงใยในเรื่อง
การ เบิก – จ่าย เงินงบประมาณที่ล่าช้า และความละหลวมในการใช้เงินงบประมาณ ขอกำชับให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบดูแลด้วยความโปร่งใสและรัดกุม       
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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1.4  การพัฒนาเว็บ “โอเมตริกซ์” (webometrics) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เว็บ “โอเมตริกซ์”คือ การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏใน

ประเทศไทย จำนวน 38 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอยู๋ในลำดับที่ 12 – 15 ทั้งนี้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรควรติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ดังนั้น เมื่อฝ่าย
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบโพสต์ข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขอเชิญชวนให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ และแชร์ลิงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับแต้มให้มีค่าคะแนนเพ่ิมมากขึ้ น ทั้งนี้รวมถึง
การเผยแพร่ข้อมูลบทความทางวิชาการ วิจัย ลงใน Google Scholar ก็สามารถทำให้ได้ระดับแต้มที่เพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกัน ซึ่งทีมบริหารของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการหารือเพ่ือผลักดันให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
นำบทความวิชาการ วิจัย เผยแพร่ลงในGoogle Scholar เพ่ิมมากข้ึน 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยได้
ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย เพ่ือดำเนินการจัดทำเป็นคำสั่งในระดับมหาวิทยาลัยและจัดส่งให้กับ
อาจารย์ทุกท่านต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564  
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น. ณ  ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน 12 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 
  
 จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ 
จำนวน 215 คน ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตร์ 17 คน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต์  การรับสมัครรอบที่  3 กำหนดสิ้นสุด วันที่  21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้          
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทำฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล หมายเลข
โทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งหลักสูตรสามารถติดตามผู้สมัคร ที่ยังไม่ได้ชำระค่าลง
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เบียนเรียน  หรือที่ยังชำระค่าลงทะเบียนเรียนยังไม่ครบถ้วน ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะครุศาสตร์ มีจำนวนผู้เข้าสมัครเกินร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษาและโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์  มีผู้เข้าสมัครจำนวนน้อย คณะฯ 
ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้หลักสูตรดำเนินการให้ได้ผู้สมัครเข้าศึกษาจำนวน
เพ่ิมข้ึน 

 

 ที่ประชุม รับทราบ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดี ได้นำเสนอช่องทางการ
ติดต่อผู้สมัครเรียน เห็นว่าควรเพ่ิมช่องทางติดต่ออ่ืนๆ หลายช่องทาง ดังนั้นจึงดำเนินการประสานกับสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้รับข้อเสนอแนะให้จัดทำบันทึกข้อความ ขอเปิดเผยข้อมูลผู้สมัคร
เรียนเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับหลักสูตรในการติดตามผู้สมัครเรียน 

 
3.1.2 ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ 

  ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปิดระบบลงแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนประธานโปรแกรมวิชาและคณบดีอนุมัติผลการเรียน หากอาจารย์ท่านใดพบปัญหาหรือมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับระบบการกรอกผลการเรียน สามารถแจ้งมาได้เพ่ือนำข้อมูล ปัญหา ข้อสงสัย ข้อคำถามต่างๆ 
แจ้งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.1.3  รายวิชาการศึกษาทั่วไป  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

รายวิชาการศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการจัดผู้สอน และนำรายชื่อผู้สอนจัดส่งสำนักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
   
 3.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

3.2.1 กิจกรรมการประชุมการเขียนโครงร่างงานวิจัยและการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า 
 สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดกิจกรรม การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการพัฒนา
ผู้ประกอบการสินค้า ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดสำคัญคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้า 
โลโก้ ฉลากสินค้า หากคณาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์มาได้เพ่ือดำเนินการ
แจ้งรายชื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2.2 ติดตามความก้าวหน้าผู้ได้รับทุนการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนวิจัย ขอให้ผู้ได้รับทุนจัดส่ง

รายงานความก้าวหน้าต่อสถาบันวิจัย 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 



6 
 

3.2.3 ประกาศทุนวิจัย 
ประกาศทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ทำวิจัยต้องมีสัดส่วนของอาจารย์ร้อยละ 10 

เปอร์เซ็นต์ หากท่านใดมีหัวข้องานวิจัยสามารถเขียนโครงร่างวิจัย ซึ่งคณะได้จัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยไว้
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอนำเสนอผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมือง
แห่งการเรียนรู้”  (Learning City) และ “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” ประจำปี 2564 
รายละเอียดเป็นชื่อโครงการ รายชื่อนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.2.4 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รอบที่ 1) ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.) 

 ในช่วงที่ผ่านมีประกาศรับโครงการวิจัยที่น่าสนใจของ (บพข.)รับข้อเสนอวิจัยประจำปี
งบประมาณ 2565 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานเศรษฐกิจเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองในเรื่องเศษรฐกิจชีวภาพ เศษรฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มรดกวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ขอเชิญชวนคณาจารย์ได้พัฒนาโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวกับคณะและบริบทของคณะฯ ซึ่งอาจารย์
สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดในระบบ NRIS สามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนดได้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 – 24 พฤษภาคม 2564 

 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2.5 โครงการความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้

พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัด

กิจกรรม ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กับโรงเรียนที่คณะฯ ทำความร่วมมือได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.3.1 เลื่อนกิจกรรมทบทวนแผนระดับคณะ 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 เดิมมีกำหนดการจัดวันที่    
12-14 พฤษภาคม 2564 คณะฯ เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปอย่างไม่มีกำหนด 

 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3.2 โครงการพริกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)  
โครงการพริกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ดำเนินการ

จัดทำแผนสำหรับโครงการดังกล่าวผ่านพ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.3.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00  น. เป็น
ต้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมเป็นการให้ความรู้ในการเตรียมเข้าสู่ระบบการประเมิน AUN QA วิทยากร
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง หลังจากวิทยากรบรรยายเสร็จ ต่อด้วยกิจกรรมโปรแกรมวิชานำเสนอ
การเขยีนรายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

 

ที่ประชุม รับทราบ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดีนำเสนอข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ยื่น
การวิเคราะห์ศักยภาพจัดลำดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอยู่ในกลุ่ม 3 
ในเรื่องของ “การพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยต้องจัดทำแผนสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจจะ
มีการปรับเพ่ิมตัวชี้วัด คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการจัดลำดับ
มหาวิทยาลัยของ Times Higher Education โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ได้เข้าร่วมการจัดลำดับแล้ว ทั้งนี้คณะต้องจัดเตรียมข้อมูลผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
โครงการกิจกรรมต่างๆ หากมีความคืบหน้าจะมานำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบต่อไป  

 

 3.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
3.4.1 นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชุดใหม่ 

สโมสรนักศึกษาได้จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่แทนสโมสรชุด
เดิมที่หมดวาระลง เป็นการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยพรรคที่ได้รับการ
คัดเลือกภายใต้ชื่อว่าพรรค “พิกุล” ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาหลายโปรแกรมวิชามีจำนวนสมาชิกพรรค 
จำนวน 28 คน ทั้งนี ้ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  ที่ประชุม รับทราบ  
 

 3.4.2 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม 
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้

นักศึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสู่
สาธารณะชน โดยกำหนดให้ใช้โทนสีเหลือง สีม่วง สีเขียว เป็นสีหลัก ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลและโล่ จาก
พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เงินรางวัลรวม 200,000 บาท ประกอบด้วย 

 รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 90,000 บาทพร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล 
 รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล 
ประกาศผลการตัดสินวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ขอฝากให้

อาจารย์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมการประกวด 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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3.4.3 การปรับกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาบางกิจกรรม ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา

เท่าท่ีควร ดังนั้น เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางกิจกรรม 
ดังนี้ 

 กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 กิจกรรม  
- กิจกรรมประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน เป็นกิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

 - กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 12 กิจกรรม  

- กิจกรรมพิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ(กิจกรรมเฉพาะกิจเป็นกิจกรรมที่  
  ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) 

 - กิจกรรมประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน เป็นกิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 กิจกรรม  

- กิจกรรมพิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ 
- กิจกรรมพิเศษเปลี่ยน เป็นกิจกรรมชุมนุม 

       - กิจกรรมประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียนเป็นกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 กิจกรรม  

- กิจกรรมพิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
3.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าสำนักงานคณบดี  

3.5.1 ตารางปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเริ่มใช้มาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน(Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 16 

เมษายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินการจัดทำตารางเวรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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3.5.2 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ หมายเหตุ 

1/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564  
2/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  
3/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
4/2564 วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564  
5/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 21กรกฎาคม  พ.ศ.2564  
6/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564  
7/2564 วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564  
8/2564 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564  
9/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
10/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564  
11/2564 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   
12/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564   
    
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.6  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  -ไม่มี- 
 
 3.7  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  -ไม่มี- 
 
        3.8  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
  -ไม่มี- 
 
 3.9 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  -ไม่มี-  
  
 3.10 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  -ไม่มี- 
 
 3.11 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  -ไม่มี- 
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 3.12 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
  -ไม่มี-  
 
 3.13 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 3.13.1 ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาวิจิตรและประยุกต์ศิลป์  กำลังดำเนินการปรับปรุงรูปเล่มหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงวิชาเอก วิชาโท ปรับปรุงรูปเล่ม 
เพ่ือเป็นประโยชน์กับนักศึกษาให้มีโอกาสได้งานทำเพ่ิมมากขึ้น 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.13.2 กิจกรรมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม 
กิจกรรมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม เดิมมีกำหนดการจัดวันที่ 26 เมษายน 2564     

ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัด
กิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.14 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
3.14.1 ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรได้ผ่านการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แตค่ณะกรรมการให้ปรับชื่อ
หลักสูตรใหม่ ซึ่งทางโปรแกรมจะร่วมกันหารือและจะมานำแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.15 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
  -ไม่มี- 
 
 3.16 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
  -ไม่มี- 
 
 3.17 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
  -ไม่มี- 
 

3.18  เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.18.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 มหาวิทยาลัยให้ยุติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กรณีที่นักศึกษาไม่ยุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้องให้ผู้ปกครองและ
หน่วยงานสถานที่ฝึกยินยอมอนุญาตให้ฝึก  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงได้พัฒนาระบบ พร้อมกับนำเสนอ
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รายชื่อนักศึกษาที่เข้ามาตอบแบบสำรวจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 ในระบบ 
โดยมีรายละเอียดข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ฝึก โปรแกรมวิชา หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อหน่วยงานที่ออกฝึก 
ขอให้อาจารย์ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ามาตอบแบบสำรวจการฝึกในระบบ ศูนย์ฝึกได้จัดทำ
หนังสือให้ผู้ปกครอง หน่วยงานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยืนยันอนุญาตให้ฝึกในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ทั้งนี้สมุดคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์ฝึกฯ ได้ปรับปรุงเป็นสมุด
คู่มือแบบออนไลน์ 
 

     ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.19  เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3.19.1 การสอบคอมพิวเตอร์ 
 กำหนดการสอบคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการสอบในระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 

2564 โดยก่อนการสอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับนักศึกษา
ก่อนสอบ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป 
 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบด ี

5.1.1 โครงการบริการแบบบูรณาการเพื่อการแนะแนวสู่โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 
นำเสนอ (ร่าง)โครงการบริการแบบบูรณาการเพ่ือการแนะแนวสู่โรงเรียนเครือข่ายความ

ร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. สนองตอบพันธกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือนำองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ชุมชนอันจะก่อให้เกิดการ

ยอมรับของสังคมและนำไปสู่การเป็นผู้นำทางสังคมของคณะฯ 
3. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 15 โรงเรียน ภายใต้การลงนามความร่วมมือกับคณะฯ 
วิธีดำเนินการ คณะขอให้โรงเรียนจัดสรรเวลาเรียนจำนวนสัปดาห์ละ 2 คาปเรียนติดต่อกันจำนวน 12 สัปดาห์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
งบประมาณ 350,000 บาท  
 ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้ามาศึกษาต่อในคณะมนุษยฯเพ่ิมมากข้ึน  
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะมีมติให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
งบประมาณ และกระบวนการดำเนินการ ควรจัดประชุมเพ่ือหารือร่วมกันอีกครั้ง 



12 
 

5.1.2 การสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก” 
นำเสนอ นายกมล  สิน เมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภา จังหวัด

กำแพงเพชรฝ่ายบริหารสมาคมกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าขุนราม   

 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ เห็นควรให้คณะ
ดำเนินการจัดส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  17.00  น. 
 
 
 

 
 
    (นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง)             (นางสุมาพร  จั่นศรี) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.1.1 การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  3.1.2 การกรอกผลการเรียนในระบบออนไลน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 3.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.7  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.8  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.9 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
 3.10 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.11 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.12 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.13 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.14 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.15 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.16 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.17 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.18 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.2 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  5.2.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5.3 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5.4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
  5.4.1 การปรับลดงบประมาณโครงการจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  5.4.2 การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5.5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 5.6 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.7 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

ปิดประชุม เวลา..............น. 


