
0 

 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารที ่ ๒๓ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

วันอังคารที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น ๓ 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  ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๓  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  
 ๑. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
 ๒. มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น 
................................................................................................. .............................................................................
........................................................ ......................................................................................................................
 ๓. มอบของรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๕ ท่าน 
      ๑.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง  ๒.ดร.เลเกีย  เขียวด ี
      ๓.ดร.ศรวัส  ศิร ิ   ๔.ดร.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
      ๕.ดร.วิวัฒน ์ ทวีทรัพย์ 
................................................................................................. .............................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 ๔. มอบของรางวัลส าหรับอาจารย์ผู้มีความวิริยะ 
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๕. มอบของขวัญส าหรับผู้ได้ผลงานทางวิชาการ ๒ ท่าน 
       ๑.ผศ.ศรินญา  หวาจ้อย 
       ๒.ผศ.รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๖. มอบรางวัลครูดีในดวงใจ ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
................................................................................................ ..............................................................................
................................................................................ ..............................................................................................
. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  
เดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  เดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.  

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

รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์ 
๒. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์      
๓. รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
๔. รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
๕. ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  
๖. ผศ.อมรา  ศรีแก้ว 
๗. ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
๘. รศ.พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 
๙. ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
๑๐. อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
๑๑. ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
๑๒. อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย 
๑๓. ผศ.ชลชลิตา  กมุทธภิไชย 
๑๔. อาจารย์เฉลิม  ทองจอน 
๑๕. ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ 
๑๖. อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว 
๑๗. อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
๑๘. ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 
๑๙. อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 
๒๐. อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
๒๑. อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 
๒๒. อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
๒๓. อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง 
๒๔. อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 
๒๕. อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
๒๖. อาจารย์กษมา  สุรเดชา 
๒๗. อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ 
๒๘. อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด 
๒๙. อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา 
๓๐. ผศ.จิรัฐฎ์  เพ็งแดง 
๓๑. อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
๓๒. อาจารย์มนตรี  หลินภู 
๓๓. อาจารย์รุ่งนภา  บุญยิ้ม 
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๓๔. ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
๓๕. อาจารย์จิรพงค์  พวงมาลัย 
๓๖. ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
๓๗. อาจารย์เมธี  มธุรส 
๓๘. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด 
๓๙. อาจารย์ศรวัส  ศิริ 
๔๐. อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม 
๔๑. อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
๔๒. อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว  
๔๓. อาจารย์โกมินทร์  บุญชู 
๔๔. อาจารย์ลัดดาวัลย์  แก้วใส 
๔๕. อาจารย์นุชจรีย์  สีแก้ว 
๔๖. อาจารย์ธัญญนาถ  สุวรรณเจริญ 
๔๗. อาจารย์เสาวภา  อินทร์แก้ว 

 
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.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 
๘. ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
๙. อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 
๑๐. อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ 
๑๑.  อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย 
๑๒.  อาจารย์เลเกีย  เขียวดี 
๑๓.  ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
๑๔.  ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 
๑๕.  ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ 
๑๖.  ผศ.ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์ 
 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
  ๑.  นางมาริตา  จิตชู  
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง   

๓. นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์  
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เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐  น.  
   ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประชุมคณะครุศาสตร์เกินกึ่งหนึ่งแล้ว  จึง
เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -แนะน าอาจารย์ใหม่  
   อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
   อาจารย์ธัญญนาถ  สุวรรณเจริญ ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
   อาจารย์ณัฐกานต์  ประจัญบาน ประจ าโปรแกรมวิชาวัดผลและประเมินผล 
   -การสอบกลางภาค/ส่งผลการเรียน  ก าหนดการสอบกลางภาค ๒๑-๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒  ขอให้ส่งส าเนาข้อสอบก่อน หากส่งช้าขอให้ด าเนินการด้วยตนเองและในเทอมต่อไปขอให้ส่งส าเนา
ก่อน ๑ วัน ในทุกรายวิชา ส่วนการส่งผลการเรียนขอให้ด าเนินการภายใน ๑ เดือนหลังสอบ    
   -การบริหารงบประมาณ/เบิกจ่าย (ค่าวัสดุฝึก) ขอให้ด าเนินการภายในสัปดาห์นี้ โดย
จัดส่งที่คุณมาริตา หรือ คุณวิราพัตร ให้รีบด าเนินการ ส าหรับวัสดุฝึกมี นศ.แจ้งว่ามีการให้ซื้อเอกสารมาก จึง
ให้ดูว่ามีงบสนับสนุนหรือไม่ ให้ช่วยดูแลเรื่องเอกสาร เพ่ือให้ นศ.รับผิดชอบน้อยที่สุด 
   -เรื่องอ่ืนๆ  มคอ.อิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการกรอกในระบบ เพ่ือให้สะดวกต่อการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาหน้า  และจะมีการจัดอบรมการกรอก มคอ.อิลเล็กทรอนิกส์ ให้อีกครั้งหนึ่งโดยเชิญ 
ส านักส่งเสริมฯมาให้ความรู้ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑ วันพุธที่  ๒๖  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ณ ห้องคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

 -รับรองรายงานการประชุม-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมกันออกนิเทศ (ตามเอกสารจากรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ) และทางฝ่ายวิชาการได้ก าหนดกิจกรรมของ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไว้ดังนี้ 
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้า นศ.น าภาระงานส่งที่โปรแกรมวิชา และ ภาค

บ่าย นศ.สอบประมวลความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒  นศ.จัดนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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 วันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นศ.เก็บตกภาระงานและสอบซ่อมประมวลความรู้
ก่อนส าเน็จการศึกษา(ส าหรับ นศ.ที่สอบไม่ผ่าน) 

 วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู้ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย(วิชาเอก) 

 วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู้ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย(วิชาคร)ู 

 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  กิจกรรมปัจฉิมและขอขมาลาครู 
 และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ด าเนินการอบรมภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ 

ซึ่งขณะนี้ด าเนินการมา ๔ วันแล้ว ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย จึงขอให้ด าเนินการท าแบบประเมินเพ่ือ
สรุปผลส่งให้มหาวิทยาลัยฯต่อไป และ นศ.จะมีการทอสอบภาษาอังกฤษในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔๐๐ คน ถ้าอาจารย์ประสงค์จะสอบก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลย ซึ่งผลคะแนนของอาจารย์ก็จะ
ส่งผลต่อการได้ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 (ตามเอกสารรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) สรุปติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และการเตรียม นศ.ร่วมงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้อาจารย์แต่ละโปรแกรมคัดเลือก นศ. ๑ คนไปร่วมน าเสนอผลงาน โดย
ทางฝ่ายวิจัยฯได้เตรียมงบประมาณอยู่ที่ ๕๕ ทุนอย่างน้อยโปรแกรมละ ๕ เรื่อง และส าหรับโครงการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนขนาดเล็ก โปรแกรมละ ๒ โครงการ ได้ส่งโครงการไปให้สถาบันวิจัยประกาศทุนแล้ว และทุน
วิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้แต่ละโปรแกรมตั้งทุนวิจัยขอให้ด าเนินการจัดส่งที่คุณอานนท์ ในส่วน
ของงานบริการวิชาการ ขอขอบคุณ ดร.เฉลิม ทองจอน  และคณะ ที่ไปจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ไตรรงค์  กล่าวว่า ส าหรับฝ่ายกิจการ

นักศึกษาขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่าในไตรมาสที่ ๑ มีการด าเนินงาน
ครบถ้วน และยังมีกิจกรรมรณรงค์ใส่ผ้าไทย ก าลังท าปาายเชิญชวน นศ. อาจารย์ ร่วมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ และ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และได้มอบรางวัลไปเมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒ นศ.ที่ได้รางวัลที่ ๑ ก็จะคัดเลือกไปแข่งขันที่ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
โดยโปรแกรมสามารถส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันได้ที่คุณพรหมธร 

 
 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
        - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ส่งรายงานภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
       - รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๓ เดือน) 
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       - การติดตามผลการให้บริการ เพราะจะมีการประเมินเจ้าหน้าที่ และการ
ด าเนินการ Green Office ที่ก าลังพัฒนาอยู่ 

 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันฯ 

 การก ากับติดตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต จะมี  ๒  โครงการ มี
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท จากส านักประกันฯ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไตรมาสแต่ละโปรแกรมวิชาก าหนดเอง จึงขอให้
โปรแกรมวิชาที่จัดโครงการแล้วสรุปเล่มรายงาน พร้อมกับไฟล์ ส่งให้ส าหนักประกันฯ โครงการที่ ๒ ทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท งบแผ่นดิน จะต้องด าเนินงานให้เสร็จในไตรมาสที่ ๒ ทุกโปรแกรม
ที่ด าเนินงานเสร็จแล้วให้ส่งสรุปเล่มรายงาน ๒ เล่มพร้อมกับไฟล์ ส่วนภาวะการณ์มีงานท า ขอให้อาจารย์
ช่วยกันแจ้ง นศ.ให้เข้ามาตอบภาวการณ์มีงานท าให้ถึง ร้อยละ ๗๐ ตอนนี้ยังเหลือโปรแกรมวิชาพลศึกษาที่ยัง
ไม่ครบตามร้อยละ ส าหรับในปีนี้ก าหนดการประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระดับคณะ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (๔ ปี) 

 รศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่าหลักสูตรที่จะปรับปรุงใหม่ ๔ ปี ถ้าท าตามรูปแบบที่เค้าให้มา
อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนการสอน  สมรรถนะแต่ละรายวิชามีหลายสมรรถนะ จะต้องมีการตก
ลงกันอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องหน่วยการเรียน 

 คณบดี  กล่าวว่า ท าความเข้าใจ(ตามเอกสารมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๖๑ ) อัน
เดิม ๑๑ มาตรฐาน อันใหม่ ๔ ด้าน กลุ่มวิชาชีพครู ฝาก รศ.ธงชัย ดร.ประจบ ดร.จารุนันท์ ผศ.ดร.อังสุรีย์  
ช่วยตรวจดูในรายวิชาชีพครู ว่าจะต้องปรับอะไรบ้าง ส่วนมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ ๔ ด้าน(ตามเอกสาร) กลุ่ม
วิชาชีพครูและวิชาเอก(ตามเอกสารประธานแจ้งที่ประชุมทราบ หน้าที่ ๔ เป็นต้นไป)ต้องดูที่กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี ๕ ด้าน โครงสร้างหลักสูตร(หน้าที่ ๗) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต วิชาเอกไม่น้อย
กว่า ๗๐-๗๒ หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต  กลุ่มสาขาวิชา
เฉพาะให้ดูว่าผลการศึกษากับ มคอ.ตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไขโดยเฉพาะความครอบคลุมของแต่ละผล
การศึกษายกเว้นด้านที่ ๗ ในกลุ่มวิชาชีพครูให้ช่วยกันทบทวน มคอ.๑ และมาตรฐาน ๔ ด้าน ให้สอดคล้องกัน 
และสุดท้ายอาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีผลงานจึงจะประจ าในหลักสูตรได้จึงขอให้กรอกข้อมูล (ตามแบบฟอร์
แนบ) และใส่ไว้ในท้ายเล่ม พร้อมทั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จเบื้องต้นภายใน ๒๙ มกราคม และก าหนดการ
วิพากษ์วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ และประชุมสภา
วิชาการช่วงต้นเอนมีนาคม เพ่ือเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 

       

           

 
 

(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 
         -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
   ๓.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
          -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
          -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๔  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา   
          -  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   ๓.๕  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
          ๓.๕.๑  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู  
          ๓.๕.๒  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
           ที่ ๒๑  
          ๓.๕.๓  โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
                    ระดับหลักสูตร   
           ๓.๕.๔  การก ากับติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
           ๓.๕.๕  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
           ๓.๕.๖  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 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  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


