รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
4. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
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.
24.

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม
2. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ

3. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
4. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
2. อาจารย์คันธรส ภาผล
3. อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
4. อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
5. นายล้อมพงค์ บริรักษ์

6.
7.
8.
9.

อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

นายกิตติภัค สุดสะกรี
นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
นางบุณยนุช เทียบแสน
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
มหาวิทยาลั ย มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ คือ
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า
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1.1 การวิพากษ์หลักสูตรครู ๔ ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ที่ได้ดาเนินไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาขาวิชาที่เป็นเอกคู่ คือ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ช่วยทาหลักสูตรเอกคู่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว และ
อยู่ในขั้นตอนของการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีหลักสูตรทั้งหมด 27 หลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การประชาพิจารณ์ มคอ.1
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จะมีการประชาพิจารณ์ มคอ. 1 ซึ่งการประชาพิจารณ์จะมี 2 แบบ คือ
แบบออนไลน์ และแบบประชาพิจารณ์ ที่โรงแรมเซ็นจูรี อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้
ต่อไปนี้ มคอ.1 จะไม่มีสาขา เช่น ไม่มีสาขาภาษาไทย ไม่มีสาขาวิทยาศาสตร์ แต่จะเป็นกลุ่มวิชา เช่น
กลุ่มวิชาภาษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย
คณิตศาสตร์ คณิตประยุกต์ ใน มคอ.1 จะเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่ม และปัญหาอีกเรื่องการให้อาจารย์คณะอื่นสอน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จะต้องเป็นอาจารย์ ในคณะที่มี ความ
เชี่ยวชาญในการผลิตครูเท่านั้น ดังนั้น อาจารย์ในคณะครุศาสตร์จะสามารถสอนนักศึกษาคณะได้ แต่ทั้งนี้ จะมี
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นของสายครูอย่างเดียว โดยจะไม่ใช้วิชาศึกษาทั่วไปแบบเดิม ทาให้อาจารย์อาจจะต้อง
ให้อาจารย์คณะอื่นช่วยสอนในสาขาเหมือนเดิม และอาจจะให้ช่วยสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย แต่ อย่างไร
ก็ตาม หลังจากการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว ซึ่งจะ
มีประธานหลักสูตร 1 หลักสูตร และกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งมอบให้ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และ
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือหลักสูตรต้องการจะเพิ่ มผู้เข้าวิพากษ์ ต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่ม ในการวิพากษ์
หลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าวิพากษ์ หลักสูตรละ 3,500 บาท ซึ่งคณะได้ดาเนินให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
จะกลับมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ในการประชุมเปิดภาคเรียน ในวันที่ 16 มกราคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห าร
คณะครุ ศาสตร์ ครั้ งที่ 10/2561 เมื่อวัน ที่ 24 ตุล าคม 2561 ณ ห้ องประชุม 7202 อาคารเรียน 7
คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 แผนจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พนิ ดา ชาตยาภา แจ้งการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ (KM) ในปีการศึกษา
2561 ซึ่งจะดาเนิ น การเหมือนเดิมโดยใช้ Productive Learning เพื่อต่อยอดงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ส่วนรายละเอียดต่างๆ ให้อาจารย์ดูตามเอกสารแนบ และจะขอเชิญคณะกรรมการประชุมอีกครั้ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ชี้แจงเพิ่มเติมอยากจะให้อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ และ
อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ที่ไปวิทยากรในงานประชุมงานมหกรรมการศึกษา Educa 2018 มาเล่าความรู้
และประสบการณ์ให้กับอาจารย์ในคณะทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
นางสมฤดี คัช มาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 12,815,828 บาท งบประมาณแผ่นดิน
8,983,728 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 743,017.68 บาท คงเหลือ 8,240,710.32 บาท คิดเป็นร้อยละ
8.27 เปอร์เซ็น งบรายได้ 3,832,100 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 224,541.39 บาท คงเหลือ 3,607,558.61
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 เปอร์เซ็น ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 967,559.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.55
เปอร์เซ็น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตร์มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 9 โครงการ/72 กิจกรรม แบ่งเป็นไตรมาส 1 จานวน 14 กิจกรรม ไตรมาส 2
จานวน 15 กิจกรรม ไตรมาส 3 จานวน 23 กิจกรรม และไตรมาส 4 จานวน 20 กิจกรรม รายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมแล้ว 8 กิจกรรม คงเหลืออีก 6 กิจกรรม คือ 1. พี่เก่าเล่าประสบการณ์ (อยู่ระหว่างติดต่อ
ประสานงาน) 2. พัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (อยู่ระหว่างติดต่อประสานงาน)
3. การสร้ า งศั ก ยภาพทั ก ษะศตวรรษที่ 21 ด้ า นภาษาอั ง กฤษสาขาคณิ ต ศาสตร์ (ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ)
4. สัมมนากลางภาคนักศึกษาปฏิบัติการสอน2 (อยู่ระหว่างดาเนินการ) 5. การออกแบบจัดการเรียนรู้คณิต
และสังเกตการสอนสาขาคณิต (EP) (อยู่ระหว่างดาเนินการ) 6. Communication English 21 (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 มี 2 โครงการ/6 กิจกรรม แบ่งเป็นไตรมาส 2 จานวน 1 กิจกรรม ไตรมาส 3
จานวน 1 กิจกรรม และไตรมาส 4 จานวน 4 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 4 โครงการ/14 กิจกรรม แบ่งเป็นไตรมาส 1 จานวน 5 กิจกรรม ไตรมาส 2
จานวน 4 กิจกรรม ไตรมาส 3 จานวน 3 กิจกรรม และไตรมาส 4 จานวน 2 กิจกรรม รายงานผลการดาเนิน
กิจ กรรมแล้ ว 3 กิจ กรรม คงเหลื ออีก 2 กิจกรรม คือ 1. พัฒ นาสื่ อต้นแบบนวัตกรรมอ่านออกเขี ย นได้
(อยู่ระหว่างดาเนินการ) 2. การพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ ONET (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 มี 1 โครงการ/8 กิจกรรม แบ่งเป็นไตรมาส 1 จานวน 1 กิจกรรม ไตรมาส 2
จานวน 3 กิจกรรม ไตรมาส 3 จานวน 2 กิจกรรม และไตรมาส 4 จานวน 2 กิจกรรม รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมแล้ว 1 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 6 โครงการ/25 กิจกรรม แบ่งเป็นไตรมาส 1 จานวน 1 กิจกรรม ไตรมาส 2
จานวน 4 กิจกรรม ไตรมาส 3 จานวน 3 กิจกรรม และไตรมาส 4 จานวน 17 กิจกรรม และยังไม่ได้รายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม เนื่องจากยังไม่ได้ดาเนินการ
ส่วนกิจกรรมที่เป็นแผนยาว จะนับเป็นไตรมาสสุดท้ายของแผนนั้น เพื่อเป็นการสิ้นสุดโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,971,200 บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 420,283.84 บาท คงเหลือ 2,550,916.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 เปอร์เซ็น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ ดาเนินโครงการแล้ว 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจานวน 64 คน จาก 12 โรงเรียน จังหวัดสระแก้ว
จานวน 6 โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี 6 โรงเรียน และโครงการที่ 4 และ 5 อยู่ระหว่างดาเนินกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน
ด้ ว ยระบบการสแกนนิ้ ว มื อ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดจุ ด การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสแกนนิ้ ว มื อ ตามจุ ด ต่ า งๆ
รอบมหาวิทยาลัย จานวน 11 จุด ดังนี้
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7
3. โรงเรียนสาธิต (ประถม)
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ศูนย์อาหาร
9. อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
10 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี
11. ศูนย์ฝึกประสบการณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจาปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล นาเสนอปฏิทินการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ
ครุศาสตร์ ประจาปี 2562 โดยครั้งที่ 1/2562 จะประชุม เวลา 10.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
อาจารย์อรัญญา มุดและ นาเสนอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตามที่ได้จัดโครงการ จานวน 5 โครงการ และได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งการดาเนิน
โครงการได้ให้นักศึกษาเซ็นชื่อทุกครั้ง และผลสอบวัดผลนักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ด้านทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียน จากการสอบ Pre-test ได้ 12 – 13 คะแนน Post-test ได้ 20 คะแนนเต็ม และสอบถาม
อาจารย์แต่ละหลักสูตร ว่าต้องการผลการสอบของนักศึกษาหรือไม่ ถ้าสาขาไหนต้องการขอให้แจ้ง จะจัดส่งให้
ทางอีเมล์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การบริการวิชาการที่โรงเรียน ตชด.การบินไทย (เตรียมรับเสด็จ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา เสนอกิจกรรมการบริการวิชาการ ที่โรงเรียน ตชด.การบินไทย
เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะนัดหมายในวันที่ 24 ธันวาคม
2561 รถออก 05.00 น. จะมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และอธิการบดีจะเข้าไปตรวจสอบในวันที่
27 ธันวาคม 2561 ในการจัดกิจกรรมขอให้อาจารย์คอยดูแลนักศึกษาให้ช่วยจัดบอร์ดให้เรียบร้อย และ
กาชับเรื่องการแต่งกาย ซึ่งจะพักค้างคืน 1 คืน และจะกลับในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การลงพื้นที่โครงการแก้ไขความยากจน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ชี้แจงการลงพื้นที่โครงการแก้ไขความยากจน ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้มอบหมายให้คณะดาเนินการ 2 พื้นที่ คือ 1. จังหวัดปทุมธานี ตาบลระแหง
อาเภอลาดหลุมแก้ว 2. จังหวัดสระแก้ว บ้านพรสวรรค์ อาเภอเขาฉกรรจ์ ซึ่งคณะต้ องดาเนินกิจกรรมหลาย
อย่าง จึงขออนุญาตรับแค่จังหวัดละ 1 พื้นที่เท่านั้น คณะครุศาสตร์จึงได้มอบหมายให้ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม ซึ่งจะดาเนินกิจกรรม ที่จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 และจังหวัด
สระแก้ว วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 การร่วมกิจกรรมวันปีใหม่
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต นาเสนอกิจกรรมปีใหม่ของมหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม
2561 และจะมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี คณะครุศาสตร์จะอยู่สีแดง ช่วงเช้ามีกิจกรรมฟุตบอลและ
วอล์เล่ย์บอลหญิง ซึ่งได้ส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายที่โรงยิม 1 1. มีกิจกรรมกินวิบาก (หมูกระทะ)
2. กอล์ฟ VRU 3. รถไฟรัก 4. วิ่งสามัคคี 5. Funny dance ช่วงเย็นกิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์ ตรีมงานวัด
และจะมีรางวัลการแต่งกายที่เหมาะสมกับตรีม
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต นาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลั ย
ที่นักศึกษาได้จัดการแสดงบนเวที และได้รับคาชม สาหรับกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม มีการตักบาตรข้าวสาร
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อาหารแห้ง และพิธีเปิดนิทรรศการ และเวลา 15.30 น. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญกร ซึ่งการดาเนินการ
ผ่ านพ้น ไปด้ว ยดี และเมื่อวัน พุธ ที่ 12 ธัน วาคม ที่ผ่ านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้นาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมของคณะทั้งหมด และในที่ประชุมแจ้งว่าต้ องการให้
คณะกรรมการฯ ช่วยเหลือด้านใด คณะครุศาสตร์จึงขอให้สนับสนุนทุนการศึกษา คณะกรรมการฯ จึงให้คณะ
จัดทารายละเอียดเพิ่มเติม และเปิดภาคเรียน 2/2561 วันที่ 16 มกราคม 2562 ได้จัดกิจกรรมทาบุญคณะ
และขอความอนุเคราะห์ขอของขวัญจากอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาได้จับฉลากในช่วงบ่าย และมหาวิทยาลัยได้
ขอความร่วมมือให้คณะส่งตัวแทนศิษย์เก่าสาขาละ 1 คน มาประชุมสมาคมศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ในวันที่
6 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้อาจารย์ส่งรายชื่อภายในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้งานกิจการนักศึกษา ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไป
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย จะมีการจัดคิวให้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัย
จะมอบหมายให้แต่ละคณะเข้าร่วม โดยการวนไปแต่ละคณะ ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และขอให้
อาจารย์ช่วยกาชับ และกวดขันการแต่งกาย กิริยา และคาพูด ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย เนื่องจากได้รับ
การแจ้งอาจารย์ผู้สอน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.5 งานบริหารคณะครุศาสตร์ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา นาเสนองานบริหารคณะครุศาสตร์ และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอนาเสนอแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ คณะ ตามแนวทางที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้น เพื่อให้ ทุ กสาขา และคณะด าเนิน การตามแผน ประจ าปี
การศึกษา 2561 อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมีการก าหนดปฏิ ทิน การด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2561 ให้บุคลากรได้รับทราบ
เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน และช่วงปีใหม่ จึงขอความเห็นจากอาจารย์ คณะได้จัดกิจกรรมกินเลี้ยง
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จะขอปิดอาคารเรียนในช่วงเวลา 10.00 น.
เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางกลับบ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

