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เอกสารประกอบการประชุม 
คณาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ  ห้องประชมุคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๒ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระการประชุม  คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๓๐ 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  ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  
 ๑. ต้อนรับอาจารย์ใหม่  
   -อาจารย์เสาวภา  อินทร์แก้ว โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
   - อาจารย์ธัญญนาถ  สุวรรณเจริญ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
   -อาจารย์ณัฐกานต์  ประจัญบาน  โปรแกรมวิชาวัดผลและประเมินผล 
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... .............................................................................................. .
 ๒. การสอบกลางภาค/ส่งผลการเรียน   
................................................................................................. .............................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
 ๓. การบริหารงบประมาณ/เบิกจ่าย (ค่าวัสดุฝึก)  
................................................................................................. .............................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................................
 ๔. อ่ืนๆ  
................................................................................................ ..............................................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  ๒๖  เดือน
กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  ๒๖  เดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

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

รายนามผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์      
๒. รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
๓. ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  
๔. ผศ.อมรา  ศรีแก้ว 
๕. รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 
๖. อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
๗. ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 
๘. ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
๙. อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย 
๑๐. ผศ.ชลชลิตา  กมุทธภิไชย 
๑๑. อาจารย์เฉลิม  ทองจอน 
๑๒. ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
๑๓.  อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 
๑๔.  ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ 
๑๕.  อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว 
๑๖. อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
๑๗.  ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 
๑๘.  อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
๑๙. อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 
๒๐.  อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
๒๑.  อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง 
๒๒.  อาจารย์เลเกีย  เขียวดี 
๒๓.  อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
๒๔.  อาจารย์กษมา  สุรเดชา 
๒๕.  อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ 
๒๖.  อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด 
๒๗.  อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา 
๒๘.  ผศ.จิรัฐฏ์  เพ็งแดง 
๒๙.  อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
๓๐.  อาจารย์มนตรี  หลินภู 
๓๑.  อาจารย์รุ่งนภา  บุญยิ้ม 
๓๒.  ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
๓๓.  ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
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๓๔.  ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
๓๕.  อาจารย์เมธี  มธุรส 
๓๖.  อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด 
๓๗.  อาจารย์ศรวัส  ศิริ 
๓๘.  อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช  
๓๙.  อาจารย์โกมินทร์  บุญชู 
๔๐.  อาจารย์นุชจรีย์  สีแก้ว 
๔๑.  อาจารย์นันทิยา  หมูค า 
๔๒.  อาจารย์ตฤณ  หงส์ใส 
๔๓.  อาจารย์อภินันท์  ธรรมอินทร์ลาด 

 
รายนามผู้ที่ลาประชุม 

๑. รศ.ธวัช  วีระศิริวัฒน์ 
๒. ผศ.ดร.ชัยรัตน์  บุม ี
๓. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 
๔. รศ.ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ 
๕. อาจารย์สุมาลี  วิทยรัตน์ 
๖. รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ 
๗. ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
๘. อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ 
๙.  อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย 
๑๐.  อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 
๑๑.  ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 
๑๒.  อาจารย์จิรพงค์  พวงมาลัย 
๑๓.  อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม 
๑๔.  อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว 
๑๕.  อาจารย์ลัดดาวัลย์  แก้วใส 
๑๖.  ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ 
๑๗.  ผศ.ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์ 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
  ๑.  นางมาริตา  จิตชู  
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง   

๓. นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์  
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เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐  น.  
   ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประชุมคณะครุศาสตร์เกินกึ่งหนึ่งแล้ว  จึง
เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -ยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์ก่อนที่ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้แก่ ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว และ อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  และนักศึกษาครู เพชรกรุครุ
ศิลป์ 
   -นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ภาษาอังกฤษมี
ความจ าเป็นกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้และทางคณะก าหนดจัดโครงการเกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษ
โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เป็นผู้รับผิดชอบ 
   -โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ อยากให้ร่วมน าเสนอ
หลักสูตร และขอให้ฝ่ายบริการวิชาการสรุปผลการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของแต่ละหลักสูตร และมี
ศิษย์เก่าเข้าร่วมมากแค่ไหน 
   -การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ขอบคุณทีมอาจารย์ที่ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ ได้แก่ทีม ผศ.อนุสิษฐ์,อาจารย์ธารณา,อาจารย์ศิริโสภา 
   -การนิเทศนักศึกษา ขอบคุณทุกโปรแกรมที่ร่วมกันออกนิเทศจนผลการนิเทศสูงขึ้น
เป็นที่น่าพอใจ และขอให้ปลูกฝังนักศึกษาในเรื่องความอ่อนโยน  อ่อนน้อม 
   -การสอน/การสอบปลายภาค  จากการตรวจสอบผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์คืออาจารย์ขาดสอน และไม่มีการสอนชดเชย จึงขอให้อาจารย์หาวิธีการสอนทดแทนด้วย และการจัด
กิจกรรมของคณะขอให้จัดหลัง ๑๕.๓๐ น. เพ่ือไม่ให้ขัดต่อการสอน  การสอบปลายภาคหากเป็นวิชาเดียวกัน
โยเฉพาะวิชาชีพครูและการส่งเกรด ปัจจุบันมีการกรอกเกรดในระบบ ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อย
แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องส าเนาเพื่อส่งให้กับคณะอีก 
   -งบประมาณ ๒๕๖๒  ส าหรับในปีนี้มีงบประมาณที่เยอะขึ้น งบประมาณแผ่นดินได้
วางเป้าหมายว่าแต่ละโปรแกรมต้องส่งผลงานร่วมในเวทีนวัตกรรม ๑ ชิ้น 
   -การสรรหาโปรแกรมวิชา(ตามเอกสารรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ๕ ข้อข้อละ ๒๐ คะแนนโยแบ่งออกเป็น รางวัลที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ 
๒ ได้รับทุนสนับสนุน ๗,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ได้รับทุนสนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน/แม่บ้าน  จะมีการสุ่มประเมินและประกาศเป็นรายเดือนและสรุปผลเป็น ๑๒ เดือน 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ วันจันทร์ที่  ๑๘  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ ห้องคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  



8 

 

 -รับรองรายงานการประชุม-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ออกนิเทศ จนมีผลการออกนิเทศท่ีสูงขึ้นอย่างชัดเจน(ตาม

เอกสารรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  หากพบปัญหาในการนิเทศจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน ๑๙  กันยายน 
ก าหนดการกิจกรรมสัมมนาปลายภาค ,ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๒ ,กิจกรรมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงโดยใช้กระบวนการ PLC แยกตามกลุ่มสาระโดยจะมีการคัดครูดีเด่นประจ ากลุ่ม
สาระ  และหากอาจารย์ท่านใดมีกิจกรรมอ่ืนๆที่เห็นสมควร สามารถแจ้งเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ส าหรับการย้ายโรงเรียนที่จะฝึกประสบการณ์  กรณีถ้านักศึกษามีปัญหาจะต้องมีการท าบันทึกหรือ
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ผศ.ดร.บุญล้อม  กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ให้นักศึกษาสอนสัปดาห์ละ 
๒ ครั้งและมีการสอนที่ไม่ตรงเอก 

 ผศ.ชูวิทย์  กล่าวว่า ช่วงออกฝึกประสบการณ์ อย่าให้นักศึกษาท างานประเภทเชียร์
เบียร์เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ 

 การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕  จะให้นักศึกษาอยู่ครบเทอมจนสิ้น
เดือนมีนาคมส าหรับโครงการงบประมาณแผ่นดินมีอยู่ประมาณ ส าหรับโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาครู ๑,๐๐๐ คน  โดยมีเงื่อนไขแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒  คือเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  โดยผู้เข้าอบรมเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓-๔ ก่อนออกฝึกสอนทุกคน  และนักศึกษาที่ร่วมโครงการครูคืนถิ่น นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน 
๒๐% คือผ่าน ๒๐๐ คนโดยมีการวางการอบรมไว้ ๖ วัน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๒๐ กลุ่มและจะมีอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมด้วย พร้อมกันนี้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือไปร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการของทีมงาน ผศ.อนุสิษฐ์ ต่อไป 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 (ตามเอกสารรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) ปฏิทินโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา

จะมี ๓ โครงการใหญ่ๆ คือโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม,โครงการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและให้บริการแก่ศิษย์เก่า กิจกรรมที่จะเพ่ิมข้ึนคือการประกวด EDU STAR คัดเลือกนักศึกษา
ที่เก่ง และอบรมการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ ในปีนี้จะมีการเพ่ิมกิจกรรมที่จ าเป็น  นักศึกษาอาจจะต้องมี
ความเข้าใจทักษะของศิลปหัตถกรรมมากขึ้น และขอฝาก อ.ศิริโสภา  ให้ออแบบสร้างการอบรมเกี่ยวกับการค้า
ขายเพราะคณะครุศาสตร์มีการสั่งซื้อเครื่องท ากาแฟและเบเกอรี่มาแล้ว 
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 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 (ตามเอกสารรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) การเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติมีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๑๐ โปรแกรมๆละ ๕ คือ ๕๐ ชิ้น อาจารย์ ๑ ท่านดูแล นักศึกษา ๑ คน  
ส่วนเรื่องการเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติคณะครุศาสตร์ยังมีไม่มาก หากอาจารย์ท่านใดที่ได้น าเสนอใน
ระดับนานาชาติที่มีการรองรับจาก สกอ. TCI ๑,๒ จะมีรางวัลให้และเกียรติบัตรให้ตามล าดับ  ส าหรับฝ่าย
บริการวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC จัดสรรเป็นงบ
วิจัยโปรแกรมละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM โดย ๕ โปรแกรมวิชา
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย จะให้นักศึกษาในโปรแกรมเหล่านี้
ท านวัตกรรมการเรียนรู้แล้วเขียนออกมาเป็นวิจัย  โดยจะได้วิจัยออกมา ๓๐ เรื่อง 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
 (ตามเอกสารรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ) สรุปงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น แบ่งออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ๖,๔๑๓,๒๐๐ บาท งบประมาณเงิน
รายได้ ๓,๐๑๔,๔๘๐ บาท รวม ๙,๔๒๗,๖๘๐ บาท ส าหรับงบประมาณแผ่นด้วนขอให้ด าเนินการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ ๒ ในขณะนี้ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาการให้บริการโดยขอให้แต่ละโปรแกรมประเมินเจ้าหน้าที่  และ
การด าเนินการ ๕ ส.ของแต่ละโปรแกรมจะเริ่มข้ึนในเดือนตุลาคม โดยสลับกันตรวจกับโปรแกรมอ่ืนๆ ด้านการ
ปริหารวิเคราะห์ความเสี่ยง ของคณะครุศาสตร์จะมีเรื่อง อัตราการบรรจุที่สูงขึ้น  การพั ฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และจ านวนนักศึกษาท่ีมีปริมาณลดลง 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันฯ 

 (ตามเอกสารจากรองคณบดีฝ่ายประกันฯ)สรุปข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งมี
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี และขอแจ้งให้แต่ละโปรแกรมบูรณาการการเรียนการสอนให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากข้ึน  

   

       

  

          
 
 

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

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนือ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
   ๓.๑  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         - การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
   ๓.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
          -  สรุปติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะครุ
ศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
          - การแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๔  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา   
          - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ส่งรายงานภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
                   - รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๓ เดือน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   ๓.๕  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
          - ติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
         -  การติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 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    
    ๕.๑ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (๔ ปี) 

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

 


