รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยา
3. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
4. อ.นันทิยา รักตประจิต
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
7. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
8. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
9. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
10. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
11. อ.นิติกร อ่อนโยน

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
2. อ.อรัญญา มุดและ

3. อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
4. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.พรหมธิดา พงศ์พรหม
2. อ.ดร.เมษา นวลศรี
3. อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
4. อ.คันธรส ภาผล
5. ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
6. นายฉัตรชัย กาสี
7. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
8. นางสมฤดี คัชมาตย์

อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อ.ปวีณัย บุญปก
อ.ยุภาพร นอกเมือง
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง

9. นางบุณยนุช เทียบแสน
10. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
11. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
12. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
13. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
14. นางสาวกรกนก เหรียญทอง
15. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและมีเรื่องแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบดังนี้

๒
1.1 แบบฟอร์มสาหรับแนบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายต่างๆ ในโครงการ/กิจกรรม
ทางฝ่ายพัสดุการเงิน ได้ออกแบบฟอร์มสาหรับแนบเบิกในโครงการต่างๆ จานวน ๕ แบบฟอร์ม
ดังนี้
1. แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเครดิต
2. แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเงินสด
3. แบบฟอร์มการเบิกค่าวิทยากร
4. แบบฟอร์มการเบิกค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
5. แบบฟอร์มการเบิกไปราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ไตรมาสที่1
(1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
จากผลการดาเนินงานของทุกสาขา และงานบริหาร งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 49.11 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
รายงานผลการเบิกจ่ายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 22.75 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
รายงานผลการเบิกจ่ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 44.18 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการ 26 กิจกรรม เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ และมี 4 กิจกรรมที่ต้องขอขยายเวลา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ ห้องจัดกิจกรรมไม่ว่าง
จึงขอขยายเวลาการจัดกิจกรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓
3.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 3 กิจกรรม เหลืออีก 5 กิจกรรม เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ไตรมาสที่1
(1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(โครงการพิเศษ) มีกิจกรรมทั้งหมด 22 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 9 กิจกรรม เหลืออีก 23 กิจกรรม เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.7 งานบริหาร
3.7.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งในที่
ประชุมว่าคณะได้ส่ ง คาสั่ ง แต่ งตั้ งผู้ รั บ ผิ ดชอบองค์ประกอบ และตัว บ่งชี้ ของระดับหลั กสู ต รและระดั บ คณะ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีนางสาวกรกนก เป็นผู้ส่ง จึงขอให้อาจารย์ตรวจสอบข้อมูล และเรื่องการ
กาหนดปฏิบัติประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพไว้แล้ว และจะมีการประชุมนัดแรก วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2561 เพื่ อ ก าหนดเป้ า หมายของปี 2560 ไว้ ร องรั บ การตรวจในเดื อ นสิ ง หาคม 2561 และเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ QA Sharing Day ที่อาจารย์และบุคลากรต้องเข้าร่วมทุกคน ในวันที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 13.00 น. ซึ่งสานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็นผู้กาหนด และขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.7.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์
ได้แจ้งไว้ในที่ประชุมเปิดภาคเรียน 2/2560 ในเรื่องของการจัดสวนด้านหน้าและด้านหลัง
คณะ ฝ่ายงานสวนจะเป็นผู้ดาเนินการเลื อกต้นไม้ที่เหมาะสม และอาจจะต้องเพิ่มงบประมาณบางส่วนจากคณะ
และการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า ได้ดาเนินการให้แม่บ้านสารวจ และจะดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.7.3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมินบางข้อไม่ครอบคลุม มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้คณะปรับแก้ไขเกณฑ์
หรือจะเพิ่มเติมตรงไหนให้เป็นภาระงานเพิ่มเติม จึงขอแจ้งให้แต่ละหลักสูตรประชุมกัน และนามาแจ้งให้ คณะ
ทราบ เพื่อจัดประชุมอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8 งานวิชาการ
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัยและบริการวิ ชาการ แจ้งเรื่องการส่ง
รายชื่อโรงเรียน และรายชื่อนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของภาคการศึกษาที่ 1/2561
ขอให้แต่ละหลักสูตรส่งรายชื่อโรงเรียน และรายชื่อนักศึกษาภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

๔
3.8.1 เรื่องโครงการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจาสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สทศ. กาหนดจั ด สอบในวั น ที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะได้ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
นักศึกษาสมัครเป็นตัวแทนในช่วงก่อนหยุดปีใหม่ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 และขอแจ้งให้หลักสูตรไป
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สมัครไว้เข้าประชุมฟังคาชี้แจง และรับเอกสาร ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา
13.00 น. ณ ห้องประชุม 7301
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8.2 ปฏิทินวิชาการ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

วันที่
13-14 , 20-21 ม.ค. 61
ยังไม่สามารถระบุวันได้
เนื่องจากมีการเลื่อนสอบ
แจ้งให้ทราบภายหลัง
8 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61

กิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้กับนศ.ในการสอบคัดเลือก
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมให้กับนศ.ในการสอบบรรจุ
ครูผู้ช่วย ปี 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 2
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ปี 4
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2

กลุ่มเป้าหมาย
นศ.ปี 1-5
นศ. ปี 5
นศ. ปี 4
นศ. ปี 4
นศ. ปี 5

มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8.3 การวิเคราะห์หลักสูตร
ตามที่ได้เชิญแต่ละหลักสูตรมาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และผลการดาเนินการว่าเราจะไปใน
ทิศทางใด ซึ่งตอนนี้ก็ได้รายงานออกมาแล้ว และพร้อมที่จะส่งไปสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8.4 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุง จะเข้าประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อใด ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

วาระการประชุมเรื่องการขออนุมตั ิหลักสูตร
1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561
2. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2561
3. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง 2561
1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(5ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561
2. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561
3. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2561
4. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2561
1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562

๕
วัน/เดือน/ปี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

วาระการประชุมเรื่องการขออนุมตั ิหลักสูตร
2. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562
3. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง 2562
4. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง 2562
1. เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8.5 การส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560
ซึ่งโดยส่วนใหญ่อาจารย์ได้ส่งผลการเรียนเกือบครบแล้ว จะมีแค่บางวิชาที่ยังไม่ได้ส่ง ทาง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ทาบันทึกแจ้งให้ส่งอย่างช้าสุดภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 และ
ขอความร่วมมือจากหลักสูตรช่วยตรวจสอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8.6 สรุปสถิติจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาสู่ความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
ชั้นปี
ที่

วันที่

13-ม.ค.-61

5
4
3
2
1

รวม
ไม่มาเข้าร่วม

14-ม.ค.-61

รวม
ไม่มาเข้าร่วม

5
4
3
2
1

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
23
31
12
4
11
81
61
16
28
9
13
7
73
69

เคมีวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
25
7
16
1
0
49
34
21
7
16
1
0
45
41

ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
31
15
13
1
0
60
24
27
12
13
0
0
52
32

ภาษา
อังกฤษ

การศึกษา
ปฐมวัย

ภาษา
ไทย

คณิต
(EP)

วิทยาศาสตร์
(EP)

25
16
15
2
4
62
32
23
7
9
6
3
48
46

1
17
13
0
0
31
24
1
8
11
0
0
20
32

0
10
4
5
0
19
16
0
7
5
6
1
19
18

0
2
4
1
0
7
4
0
0
1
0
0
1
10

0
3
2
0
0
5
2
0
4
0
0
0
4
4

มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.8.7 เรื่องขอรับรองการอนุมัติอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้
อนุมัติอาจารย์พิเศษ วิชากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา จานวน 2 คน ดังนี้คือ
1. อาจารย์ ดร.บัณฑิต พัดเย็น
2. อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง
อนุมัติอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 1 คน ดังนี้คือ
1. อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๖
3.8.8 ขอรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิด
การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 6 แจ้งขอรับจานวน ๔ สาขา แต่ไม่ได้
ระบุจานวน
โรงเรียนวัดลามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ไม่ได้แจ้งจานวนขอรับนักศึกษา
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องการสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาคณิตศาสตร์
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. สาขาวิชาพลศึกษา
5. สาขาวิชาภาษาไทย
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.8.8.4 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.9 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ต้องขอขอบคุณอาจารย์
และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันทาบุญ และการมอบของขวัญให้กับนักศึกษา ต้องขอขอบคุณหลักสูตรที่จัดหาอาหาร
และนักศึกษาปี 3 จัดกิจกรรมการจัดบอร์ดของอาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งจะเก็บวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ส่วน
กิจกรรมหลักที่จะเกิดขึ้น จะมอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมนาเสนอ
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นาเสนอโครงการศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทุกปี
ซึ่งในปีนี้จะจัดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งก่อนจะถึงวันงานจะขอเชิญอาจารย์ที่ดูแลฝ่ายศิลปวัฒนธรรมของ
แต่ละหลักสูตรให้เชิญนักศึกษาที่ดูแลมาประชุม วันที่ 24 มกราคม 2561 ห้องประกันคุณภาพ เวลา 13.00 น.
และขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรให้ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.10 การเสนอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล น าเสนอเกี่ ย วกั บ การท าปฏิ ทิ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ และเตรียมการแก้ปัญหา ในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา
ในเดือนมกราคม และประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จะต้องได้ชื่อโรงเรียนและจานวนนักศึกษา และคณะจะส่ง
หนั ง สื อ ส่ ง ตั ว นั ก ศึ ก ษาประมาณต้ น เดื อ นมี น าคม ซึ่ ง แจ้ ง สาขาไว้ แ ล้ ว จะให้ ส่ ง วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
เนื่องจากอาจจะได้ข้อมูลกลับมาล่าช้า จึงขอให้สาขาวิชาส่งเอกสารให้คณะภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
ทาหนังสือส่งตัวภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ และรับทราบการเชิญครูพี่เลี้ยงแต่ละโรงเรียนมาประชุมเพื่อให้เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน และการพิจารณาหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษารับทราบ
ข้อมูล
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๗
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2560
รายวิชาของคณะครุศาสตร์ กาหนดให้นักศึกษาลงเรียนวิชาละ 30 คน หรือถ้ามีจานวนนักศึกษา
เกินกว่านั้น ให้ทาบันทึกขอเรียนเพิ่มเป็นรายกรณี ส่วนรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาที่นักศึกษา
ต้องไปเรียนของคณะอื่นๆ ขอให้เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การดาเนินงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
จากการประชุมเรื่ องการดาเนินงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ในช่วงเช้า ซึ่งมี
อาจารย์ศุภมัย พรหมแล้ว เป็นคณะกรรมการด้วย โดยการมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ซึ่งจะจัดในวันที่
24 – 28 พฤษภาคม 2561 ในงานจะเชิญชวนโรงเรียนประมาณ 100 โรงเรียนเข้าร่ว มจัดนิทรรศการที่
มหาวิทยาลัย และวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จะมีการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นช่วงปิดภาคเรียนแล้ว ส่วนเรื่องสถานที่จะจัดที่อาคาร 80 ปี และหอประชุมวไลยอลงกรณ์ ส่วนที่
ประทับจะต้อนรับที่เรือนไทย และกาหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

