รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
3. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
4. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
5. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
6. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
7. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
8. อาจารย์อรัญญา มุดและ
9. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
10. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
11. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
12. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสาวสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
2. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
3. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง

4. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
5. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
6. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
2. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
3. นายกิตติภัค สุดสะกรี

4. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
5. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า
6. นางบุณยนุช เทียบแสน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่ งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ จานวน 16 คน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ จานวน
16 คน ของคณะครุศาสตร์ นางสมฤดี คัชมาตย์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบแผ่นดินและงบรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดเป็นรหัสโครงการงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ เพื่อให้อาจารย์เตรียมจัดทาโครงการ โดย
ใช้แบบฟอร์ม กนผ.04
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แผนเสนอโครงการ กนผ.01 ประจาปีงบประมาณ 2562
นางสมฤดี คัชมาตย์ ชี้แจงรายละเอียดใช้จ่ายแต่ละโครงการ และมีเอกสารเพิ่มสาหรับรายละเอียด
กนผ.02 รวมทั้งหมด 32 แผ่น ส่วน กนผ.01 จะชี้แจงรายละเอียดแต่ล ะโครงการ กิจกรรม มีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง และขอแจ้งให้ทราบถึงการเขียน กนผ.04 ให้ใส่หมายเหตุใต้งบประมาณขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดทาแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งการจัดทาแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ซึ่งจะมอบให้ประธานแต่ละสาขา
หลังจากทารูปเล่มสมบูรณ์แล้ว
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ชี้แจ้งเพิ่มเติม โดยขอให้ ห ลักสู ตรนาเข้าที่ประชุม
หลักสูตร โดยแต่ละเดือนให้ตรวจสอบว่าแต่ละไตรมาสจะต้องดาเนินโครงการเมื่อใด และที่สาคัญต้องดาเนิน
ตามไตรมาสที่กาหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัย จะไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงไตรมาส ไม่ให้
เปลี่ยนงบประมาณ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงช่วงที่ต้องตรวจสอบงบประมาณ จะโดนตัดทันที ดังนั้นจึงขอให้แต่ละ
สาขาช่วยดูรายละเอียดที่ต้องการจัดซื้อ เช่น วัสดุ ขอให้จัดซื้อในไตรมาสแรกก่อน ซึ่งบางโครงการระบุการ
จัดทาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 การจัดซื้อวัสดุจึงไม่ควรใช้เวลาในการจัดซื้อหลายไตรมาส
ซึ่งต่อไปนี้มหาวิทยาลัยจะไม่ให้เลื่อนไตรมาส ดังนั้นเวลาสาขานาเข้าประชุมหลักสูตรช่วยนาเล่มแผนปฏิบัติ
การเข้าวาระที่ประชุมหลักสูตร เช่น ตรวจสอบว่าโครงการใดบ้างที่ยังไม่ ได้ดาเนินการ และหลังจากดาเนิน
โครงการเสร็จเรียบร้อย จะจัดทา กนผ. 05 โดยกรอกข้อมูลส่งเข้าระบบและชี้แจงให้มหาวิทยาลัยทราบอีก
ครั้ง จึงขอกาชับแต่ละหลักสูตร และรวมถึงงานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้นาแผนเข้าที่
ประชุมทุกครั้ง ทุกเดือนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564
นางสมฤดี คัชมาตย์ ชี้แจงแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีการวิเคราะห์
SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบ จะมีการวิเคราะห์ว่าเราอยู่จุด แข็งระดับไหน เอกสารหน้าที่ 8
คณะได้วิเคราะห์ SWOT ออกมาว่ามีจุดแข็งอยู่ในระดับ 3.4 โอกาส 3.2 อุปสรรค 0.430 จุดอ่อน 0.260
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และ แผนกลยุทธ์หน้าที่ 10 ตัวบ่งชี้ เป้าประสงค์ที่ 1.1 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในปี พ.ศ. 2562 มี 40 ผลงาน ให้ดูหมายเหตุประกอบหน้าที่ 39 ความหมายตัวบ่งชี้ ความหมายของ
ตัวชี้วัด ความแตกต่างของเป้าประสงค์ และหน้าที่ 171 ของแผนปฏิบัติการจะบอกเกณฑ์การคิด ส่วนหน้า
174 จะยกตัวอย่างของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ จะบอก
ว่าแต่ละคณะรับผิดชอบกี่ผลงาน หลักการ วิธีคิดวิเคราะห์ นิยามศัพท์ของตัวชี้วัดโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
นางสมฤดี คัชมาตย์ ขอแจ้งเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องวัสดุเชื้อเพลิง จะตั้ง
เบิกอย่างไร ซึ่งคณะได้ข้อมูลจากกองกลาง เช่น ถ้าคณะจัดโครงการ มีงบประมาณเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง
จานวน 2,000 บาท โดยการขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ และการดาเนินโครงการต้องเดินทางเวลา 05.00 น.
และกลับเวลา 21.00 น. จะต้องตั้งเรื่องอย่างไร คณะจึงขอแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุจะดาเนินการตั้งเรื่อง
ในระบบสามมิติก่ อน ขอให้ เจ้ าของโครงการโทรแจ้ง คณะว่า จะใช้น้ามัน เชื้ อเพลิ ง เป็น เงินเท่า ไร จานวน
กี่ลิตร เจ้าหน้าที่จะดาเนินการแก้ไขในระบบสามมิติให้ เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ส่วน
กรณีถ้าอยู่ระหว่างการเดินทางน้ามันไม่พอ สามารถเติมน้ามันได้ โดยจ่ายเป็นเป็นเงินสด เพราะถือว่าเป็นการ
เดินทางไปราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 รายงานผลการจัดกิจกรรมของงานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายกาพลศักดิ์ มณีงาม รายงานผลการจัดกิจกรรมของงานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนของแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการปรับกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม
อ่านออกเขียนได้ 3 กิจกรรม และกิจกรรมการพัฒนา O-NET 2 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 2,971,200
บาท โดยแบ่งเป็นการจัดกิจกรรม จานวน 5 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้ว 1 กิจกรรม คือกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ จานวน 2 ครั้ง ใช้งบประมาณ 146,783 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.05 เปอร์เซ็นต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณ
ก้อนใหญ่ 2 ก้อน 1. เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เป้าหมายมี 2 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้ว จังหวัดละ 20 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน จากการดาเนินกิจกรรมจังหวัดปทุมธานีมี
โรงเรียนเข้าร่วม 40 โรงเรียน จังหวัดสระแก้ว 98 โรงเรียน กิจกรรมที่คณะดาเนินการช่วยแก้ไขปัญหาคง
ไม่ได้ล งไปสอนแทนครู แต่ต้องคิดนวัตกรรมโดยครู น ามาช่ว ยการทานวัต กรรม สร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมย้อนกลับไปให้โรงเรียน ซึ่งจะมี 2 กิจกรรม คือ 1. อ่านออกเขียนได้ 2. O-NET ซึ่งอ่านออกเขียนได้
ด าเนิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ว นกิ จ กรรม O-NET คณะขอความอนุ เ คราะห์ อ าจารย์ ใ นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-NET เพื่อจะได้ออกแบบนวัตกรรมให้ครูได้
นาไปใช้ และส่งมอบงานให้โรงเรียน ซึ่งจะดาเนินการเสร็จภายในไตรมาส 3
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ชี้แจงตามเอกสารหมายเลข 1.7 จากที่ประชุมคณบดี
สัญจร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้นเคย แจ้งในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ งเป็น
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งทุกคณะจะต้องลงสู่ท้องถิ่น ทาฐานข้อมูล การดาเนินงานในชุมชน หลังที่ทา
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วิจัยของ สสส. เรียบร้อยแล้ว งบประมาณของมหาวิทยาลัยได้รับมาจานวนหลายล้านบาท ในส่วนของคณะ
ครุศาสตร์ เนื่องจากมีภาระงานค่อนข้างมาก และโรงเรียนที่ดูแลหลายโรงเรียน ซึ่งได้รับมอบหมายเรื่องการ
อ่านออกเขียนได้แล้ว ฉะนั้นโครงการการลงสู่ชมชนคณะจะตอบโจทย์แค่ 1 หมู่บ้าน 1 โรงเรียน คือจังหวัด
สระแก้ว โดยดาเนินโครงการที่อาเภอเขาฉกรรจ์ บ้านพรสวรรค์ งบประมาณ 108,000 บาท จังหวัดปทุมธานี
ดาเนินโครงการที่อาเภอลาดหลุมแก้ว ตาบลระแหง รวมงบประมาณ 1 หมู่บ้าน รวมทั้ง 2 จังหวัด คณะได้รับ
งบประมาณ จานวน 200,000 บาท ซึ่งการดาเนินกิจกรรมต้องลงพื้นทีท่ ั้ง 2 หมู่บ้าน ทั้ง 2 จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 ประกาศการแบ่งส่วนราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งประกาศการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ฉบั บ เต็ ม สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ เ ว็บ ไซต์ ข องมหาวิท ยาลั ย ส่ ว นของงานครุ ศ าสตร์ที่ ด าเนิน การจัด แบ่ง
โครงสร้าง ในส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ สามารถเข้าดูในเว็บไซต์ ประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ในปีการศึกษา 2560 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะครุศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ที่ 4.53 คะแนน การผลิตบัณฑิต 4.28 คะแนน งานวิจัย 4.75
คะแนน การบริการวิชาการ 5 คะแนน ทานุบารุงศิลปะ 5 คะแนน การบริหารจัดการ 4.5 คะแนน รวม
4.53 คะแนน ตารางที่ 2 เป็ น การเปรี ย บเที ย บคะแนนตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ได้ 4.11 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 ได้ 4.39 คะแนน ปีการศึกษา 2559 ได้ 4.60 คะแนน ปีการศึกษา 2560 ลดลดเหลือ
4.53 คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการวิถีภูมิปัญญาครูไทย การถ่ายทอด
และสืบสานองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การฝึกหัดครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโครงการครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ได้เชิญคณะ
ครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยการถอดบทเรียนครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ได้รับรางวัล และนาวิธีคิด วิธีสอน
และนวัตกรรม เข้ามาเป็นแนวทางในการสอนนักศึกษาครูของคณะครุศาสตร์ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2561
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้มีโอกาสนาเสนอการทาหนังสือเล่มเล็ก โดยการถอดบทเรียน
จากครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เข้าร่วมเรื่องการสอนทักษะคณิตศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 งานศิลปวัฒนธรรมและกองพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ วันที่
12 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งว่ากองพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม
โครงการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม
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วไลยอลงกรณ์ วั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2561 โดยมี ก ารถวายภั ต ตาหาร และใส่ บ าตร กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
จึงขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
อาจารย์อรัญญา มุดและ แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนิน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับ
นโยบายจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตามยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีทั้งหมด
5 โครงการ และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทุกชั้นปี
โครงการที่ 1 Effective English Communication for Careers (20 hours) สาหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ปี 3 จะต้องเข้าร่วมโครงการจานวน 20 ชม. จึงขอให้สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย รวมกันเป็น 1 กลุ่ม จึงขอความเห็นจากประธานสาขาว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไร กลุ่มที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และจากที่ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้หารือกันเบื้องต้น จะเริ่มดาเนินโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงขอหารือใน
ที่ประชุมว่าสะดวกที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมในวัน และเวลาใด มี 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3
โดยจะดาเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2562 และขอให้ประธานหลักสูตรแจ้งจานวนนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร เนื่องจากทางศูนย์ภาษาส่งจานวนนักศึกษามาไม่ตรง หรือแต่ละสาขาที่อยากเรียนแค่กลุ่มเดียว
ก็ขอให้แจ้ง เพื่อที่จะได้จัดแยกกลุ่มให้
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก ได้เสนอให้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขอแยกกลุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล สอบถามการอบรมที่มี การแบ่งรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่น
ที่ 3 ในโครงการที่ 1 Effective English Communication for Careers จะมีทั้ง 3 รอบ หรือรอบเดียว หรือ
ให้นักศึกษาเป็นผู้เลือก
อาจารย์อรัญญา มุดและ แจ้งให้สาขาเลือกวัน เวลา ที่แต่ละสาขาสะดวกที่สุด เพราะไม่ทราบว่า
แต่ละสาขาว่างวันไหนบ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล สอบถามการอบรม รุ่นที่ 1 – 3 เรียนเนื้อหาเหมือนกัน
หรือไม่
อาจารย์อรัญญา มุดและ แจ้งในที่ประชุมการอบรม ทั้ง 3 รุ่น จะเรียนเนื้อหาเหมือนกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ขอให้หลักสูตรนาไปประชุม และแจ้งผลให้กับอาจารย์
อรัญญาทราบ ภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์อรั ญญา มุดและ ได้แจ้งในที่ประชุม การอบรมโครงการที่ 5 ของหลักสูตรภาษาอั ง กฤษ
ได้หารือกันแล้ว โดยจะเริ่มในปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงต้นเดือนธันวาคม 2561 เพราะนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมโครงการ Sea Teacher ในเดือนมกราคม 2562 เพราะฉะนั้นโครงการที่ 5 จะต้องเสร็จสิ้น
ภายในกลางเดือนมกราคม 2562 ส่ ว นในข้อที่ 2 คือ สาขาวิช าภาษาไทย สาขาวิช าภาษาจีน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่จะเข้า
ร่ ว มโครงการ Sea Teacher จะเริ่ มสอบวัดความสามารถในด้านภาษาก่อน และประมาณเดือนสิ งหาคม
2562 ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ 2 การสอบวัดความสามารถจะสอบหลังจากสอบปลายภาคเรียบร้อยแล้ว เปิดภาคเรียน
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ใหม่จะทาการสัมภาษณ์ จึงขอให้ทุกสาขาประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจทราบด้วย โดยให้อาจารย์ส่งรายชื่อ
นักศึกษาปี 3 ที่จะขึ้นปี 4 เฉพาะที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ขอให้แต่ละสาขาช่ว ยอธิบายให้ นักศึกษาทราบถึง
ความสาคัญในการสอบภาษาอังกฤษ เพราะที่สาคัญนักศึกษาจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพครู และรวมถึงการ
สอบบรรจุด้วย
อาจารย์อรัญญา มุดและ แจ้งว่าการสอบ exit exam นักศึกษาต้องสอบทุกคน ถ้าไม่สอบจะไม่จบ
ส่วนคะแนนยังไม่ได้แจ้งมาว่าต้องกี่คะแนนถึงจะผ่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห าร
คณะครุ ศาสตร์ ครั้ งที่ 9/2561 เมื่อวัน ที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้ องประชุม 7202 อาคารเรียน 7
คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 โครงการจัดความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม นาเสนอโครงการจัดความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์
ตามเอกสารแนบที่ 3.1 เนื่องจากการจัดทาโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ซึ่งคณะกรรมการแนะนาเรื่องการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยให้ดาเนินการ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาวิจัยของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ตีพิมพ์หรือ
จัดทางานวิจัยเพิ่มขึ้น ตามกาหนดการที่แนบ โดยขั้นตอนการนาเสนอ คือ จะเชิญอาจารย์ที่ มีผลงานไปตีพิมพ์
ระดับชาติ และนานาชาติ มาให้ความรู้ถึงขั้นตอน และวิธีการไปนาเสนอผลงาน เพื่อเป็นประสบการณ์ให้
อาจารย์ที่ประสงค์จะตีพิมพ์ผลงาน จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล เสนอความเห็น จากการที่อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้ไป
EDUCA 2018:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ ๑7 – ๑9 ตุลาคม
๒๕61 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ให้ช่วยนาเสนอประสบการณ์ให้ที่
ประชุมรับทราบด้วย
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เสนอให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ มาให้ความรู้ในช่วงก่อนการประชุม
หรือหลังการประชุม ประมาณ 15 – 20 นาที ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล สรุ ป ให้ อ าจารย์ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ก่อน และแต่ละสาขานาไปประชุมสาขาโดยแจ้งให้อาจารย์ในหลักสูตรทราบ
3.2 การต่อสัญญาจ้างของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี
เกษมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล นาเสนอภาระงานสอนของ ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
และขอรวมภาระงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี ในวาระนี้ ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน
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11 ภาระงาน และภาระงานสอนของ รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี ภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 18 ภาระงาน
และภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 17 ภาระงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ขอเสนอเนื่องจากการขอต่อสัญญาจ้างเป็นเรื่องสาคัญ ควรจะ
มีเอกสารแสดงภาระงานโดยประธานหลั กสูตรเป็นผู้รับรอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในขอต่อสัญญาจ้างไปยัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งให้สาขานาภาระงานมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
โดยใช้แบบฟอร์ม กจ.6 – 1.1 แบบฟอร์มขออัตรากาลังเพิ่มสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา เสนอกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2561 ของคณะครุศาสตร์ ไม่มีกิจกรรม จะมี
กิ จ กรรมเดื อ นพฤศจิ ก ายน เป็ น กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ งานลอยกระทง จะจั ด ในวั น ที่ 20 – 22
พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตร์จะจัดโครงการงาน 4 ภาค ไปพร้อมกับงานลอยกระทง โดยการนากิจกรรมไป
แสดงบนเวที และมี ก ารจั บ ฉลากแบ่ ง ภาคเรี ย บร้ อ ยแล้ ว คื อ กิ จ กรรมจั ด 3 วั น วั น ละ 2 ชุ ด ในวั น ที่
20 พฤศจิกายน 2561 การแสดงภาคเหนือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาเคมี
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาคใต้ สาขาวิชาภาษาไทย วันที่
21 พฤศจิกายน 2561 การแสดงอาเซียน สาขาวิชาภาษาจีน และภาคกลาง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 การแสดงอาเซียน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาคอีสาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) กิจกรรมลอยกระทงเวทีจะอยู่บริเวณอาคารเรียนรวม
อาคารใหม่ ด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ การลอยกระทงจะลอยข้างๆ เวที ส่วนพื้นที่การขายของจะมีถนน
คนเดินบริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์ถึงเรือนไทย ซุ้มขายของจัดให้คณะละ 2 ซุ้ม จะเป็นกิจกรรมสอยดาว
ของกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส่วนนักศึกษาที่ต้องการซุ้มเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ งานบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประกวดนางนพมาศจาแลง จะจัดในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ เป็นของโรงเรียนสาธิตฯ จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
และกิจ กรรมประกวดนางนพมาศจั ด ในวัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาที่เข้าร่ว มประกวดไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย งบประมาณในการจัดกิจกรรมของคณะ จานวน 50,000 บาท แบ่งเป็นค่า
ใช้สอย
20,000 บาท และค่าวัสดุ 30,000 บาท โดยแต่ละหลักสูตรจะได้งบประมาณหลักสูตรละ 8,300 บาท ซึ่ง
แยกเป็นค่าใช้สอย 3,300 บาท และค่าวัสดุ 5,000 บาท และได้แจ้งให้นักศึกษาส่งรายการที่ต้องการเบิกมา
ส่งที่นายกิตติภัค และให้นางสมฤดี ตรวจสอบอีกครั้ง
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ขอสอบถาม ค่าเช่าชุดเป็นค่าวัสดุ หรือค่าใช้สอย
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งค่าเช่าชุดเป็นค่าใช้สอย งบประมาณ 3,300 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม ให้ ช่ ว ยตรวจสอบไฟฟ้ า และ
เครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา จานวน 100 คน
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม แจ้งในที่ประชุม นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา จานวน 100 คน ในระดับชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ จานวน 25 คน
ภาษาอังกฤษ 25 คน ปฐมวัย 25 คน ภาษาไทย 25 คน แบบสอบถามมีอยู่ประมาณ 15 แผ่น ขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษาทาแบบสอบถามด้วย โดยผู้วิจัยขอเข้ามารับแบบสอบถามในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
เวลา 12.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ขอเสนอการเก็ บข้อมูลวิจัย ทางคณะควรเป็นผู้ประสานงาน
และให้ผู้วิจัยมาเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กาหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ขอสรุป การขอเก็บข้อมูลวิจัยให้นักวิจัยเป็นผู้มาประสาน
ขอเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยคณะจะเป็นผู้ประสานให้ และให้ถือปฏิบัติตามนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

