รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
4. อ.นันทิยา รักตประจิต
5. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
6. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
7. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
8. อ.ชยพล ใจสูงเนิน
9. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
10. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
11. อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน

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

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
2. อ.อรัญญา มุดและ
3. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว

4. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.เมษา นวลศรี
2. นางสมฤดี คัชมาตย์
3. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางสาวกรกนก เหรียญทอง

6.
7.
8.
9.

อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อ.ปวีณัย บุญปก
อ.ยุภาพร นอกเมือง
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง

นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางบุณยนุช เทียบแสน
นายกิตติภัค สุดสะกรี
นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมให้
ทราบดังนี้
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้

๒
จากผลการดาเนินงานของทุกสาขา งานบริหาร งานวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 63.51 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ไตร
มาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมทั้งหมด 66 กิจกรรม ได้ดาเนินการแล้ว 57
กิจกรรม ขอขยายเวลาในการดาเนินโครงการ 4 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ 4 กิจกรรม และยังไม่
ดาเนินโครงการ 1 กิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จากผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 58.36 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มี 8 กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 5 กิจกรรม ส่วนอีก 3 กิจกรรม จะดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลั กสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จากผลการดาเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 คิดเป็นร้อยละ 88.52 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 งานคืนสู่เหย้า เรารักครุศาสตร์
ในเดือนมีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีกิจกรรมอยู่ 2 กิจกรรม
1. กิจกรรมโครงการพัฒนาศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ สานสายใย รวมใจครุศาสตร์ จัดขึ้น วันเสาร์ที่
24 มีนาคม 2561 ช่วงเช้าจัดกิจกรรมโดยให้ความรู้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สาหรับงานกลางคืน เป็นงาน
คืนสู่เหย้า ขณะนี้จาหน่ายบัตรโต๊ะจีนได้ 29 โต๊ะ และจัดโต๊ะสาหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาจารย์อาวุโส
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาช่วยงาน นักแสดง และนักดนตรี จานวน 9 โต๊ะ รวม 38 โต๊ะ
รายได้ทั้งหมด จานวนเงิน 87,000 บาท และมีการจาหน่ายของที่ระลึก คือ กระเป๋าผ้าเรารักครุศาสตร์
จานวน 100 ใบ ขายได้ 30 ใบ จานวนเงิน 3,000 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 90,000 บาท สาหรับรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 66,390 บาท เงินคงเหลือ จานวน 23,610 บาท กระเป๋าที่ระลึกคงเหลือ 70 ใบๆ ละ 100 บาท

๓
เป็นเงิน 7,000 บาท รวมเป็นเงินที่ยังเหลืออยู่ 30,610 บาท คณะกรรมการศิษย์เก่าจะจัดประชุม เพื่อมอบ
เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร และจะแจ้งรายละเอียดในโอกาสต่อไป
2. กิจ กรรมโครงการกี ฬาลู ก เจ้ า ฟ้ าเกมส์ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 กิจกรรม จะ
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทาการคัดเลือกผู้นาเชียร์ กองเชียร์ และเริ่มฝึกซ้อม ตั้งแต่
วั น ที่ 1 – 28 มีน าคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น. และในวันที่ 29 มีนาคม 2561 กองพัฒ นา
นักศึกษาได้ขยายเวลาให้นักศึกษาฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.00 น. และจะมีการซ้อมใหญ่ที่ส นาม
กีฬากลาง ซึ่งคณะครุศาสตร์จับฉลากได้อันดับที่ 2 จึงขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานใน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง เวลา 08.00 น. พร้อมลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม และหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมที่สนามกีฬาแล้ว จะมี กิจกรรม Sport night ที่อาคาร 80 ปี ชั้นล่าง จะเริ่มประมาณ 15.30 –
17.30 น. มีนักศึกษาจากทุกหลักสูตรเข้าร่วม จึงขอให้ประธานหลักสูตรช่วยจัดอาจารย์ไปดูแลนักศึกษาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 งานกีฬาลูกเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14
กีฬาลูกเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14 จัดในวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีประเภทกีฬาสาหรับอาจารย์และ
บุคลากร คือ กีฑา 100 เมตร ชายและหญิง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชายและหญิง และวิ่งผลัด 8x50 เมตร
ประกอบไปด้วย บุคลากรชาย 2 คน หญิง 2 คน นักศึกษาชาย 2 คน นักศึกษาหญิง 2 คน ขอเชิญชวนอาจารย์
เข้าร่วมแข่งขันกีฑา 100 เมตร ชาย และ 100 เมตร หญิง และขอแจ้งสรุปเหรียญรางวัล 2 เหรียญเงินจาก
แบดมินตันชายและหญิง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ขอเชิญคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 เข้าทาการประเมินผลที่ห้องคณบดี และ
ขอให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ
รายงานผลการประเมิน ตนเอง ระดับหลั กสู ตร/คณะ ในปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน งาน
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเขียนรายงานและการเก็บข้อมูล ดังกล่าว และขอให้ระดั บหลั กสูตรตรวจสอบรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 64 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์ 7 หลักสูตร ซึ่งใน 7 หลักสูตรนี้
มีหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ อยู่ 4 หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ ดังนี้

๔
1. หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป เนื่องจาก อาจารย์รัตวรรณ
พูดเพราะ ขอลาออกตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2560 ทาให้สาขาขาดอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 อัตรา ซึ่งได้ทาการ
สรรหาแล้ว แต่ไม่มีผู้มาสอบ ทางสาขาวิชาจึงได้ดาเนินการทาบทาม อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ อาจารย์ประจา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษา และ
มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ และได้ดาเนินการจัดทา สมอ.08 ในลาดับต่อไป ส่วนการประกาศรับสมัคร
มหาวิทยาลัยจะประกาศรับต่อไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องจาก อาจารย์ Shan Young Wei ขอลาออก
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 และอาจารย์ Chen Mochi มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ทางสาขาได้ปรึกษากับงาน
บริหารงานบุคคลจะขอรับอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ เป็นอาจารย์ชาวจีน 2 อัตรา และได้ทาการสัมภาษณ์เบื้องต้น
แล้ว
3. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากอาจารย์ ก ฤษณุ ช า นราพรรณ
ขอลาออกตั้งแต่วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2560 และอาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย ขอย้า ยกลั บศูนย์ภ าษา และ
อาจารย์ปวีณัย บุญปก ขอลาออก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
จะทาการสัมภาษณ์อาจารย์ ใหม่ ซึ่งมาสมัคร 2 อัตรา จึงขอให้อาจารย์ในสาขาที่อยู่ปฏิบัติต่อเข้าทาการ
สัมภาษณ์แทน โดยจะทาบันทึกเปลี่ยนคณะกรรมการสัมภาษณ์
4. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) เนื่ อ งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร สุภาวิวัง สิ้นสุดสัญญาจ้าง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ ขอย้าย
สาขาวิชา ทาให้ขาดอาจารย์ประจาหลั กสูตร 2 อัตรา ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเปิดรับสมั คร
1 อัตรา และกาลังดาเนินการขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการรายงานผลการด าเนิ น งานประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับหลั กสู ตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยเชิญคุณศิริวรรณ สุขแซว หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มาให้คาแนะนาและ
วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และขอให้หลักสูตรดาเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2560 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยเลือกวัน ตรวจ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 –
3 สิงหาคม 2561 ในส่วนระดับคณะ กาหนดวันตรวจ เป็นวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการผลิตครู
ด้วยพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 เน้นเรื่องการผลิตครู เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย คณะจะต้อง
ทาแผนการผลิตครูควบคู่กับแผนปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้ประชุมและสรุปเป็น
โมเดลที่จะผลิตนักศึกษาครูราชภัฏที่มีลักษณะ คือ good quality กับ ครู premium ซึ่งคุณสมบัติจะมี 8 ข้อ
ครู premium นักศึกษาต้องมีผลการเรียน และคุณสมบัติตามที่คณะเป็นผู้กาหนดเกณฑ์ เช่น ภาษาอังกฤษต้อง
ผ่ า น TOFEL ไม่ น้ อ ยกว่ า เท่ า ไร มี ค ะแนน digital skill เท่ า ไร มี ค ะแนนในเรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน
learning skill เท่าไร โดยรอผลจากที่ประชุมราชภัฏทั้งหมด คณะต้องเตรียมทาแผนแต่ล ะหลั กสูตร ว่าจะ
กาหนดคุณสมบัติของหลักสูตรอย่างไร โดยกาหนดการทาแผน คณะประมาณวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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3.3 แนวทางการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะครุศาสตร์จะต้องผลิตครู premium เพื่อให้เข้าโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง มีการติดตามผล
นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว เริ่มตั้งแต่นักศึกษาปี 5 เพื่อดูความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษา จึงขอมอบให้
แต่ละหลักสูตรเป็นผู้ดูแล
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.4 การสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ทดแทนอัตราที่ว่างลง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดาเนินการทาบทาม อาจารย์โยธิน
กัลยาเลิศ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์มี
คุณวุฒิทางการศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ และได้ดาเนินการจัดทา สมอ.08 ในลาดับต่อไป
ส่วนการประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยจะประกาศรับต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 แผนพัฒนาอาจารย์
ให้แต่ละหลักสูตรนาแผนพัฒนาอาจารย์ไปประชุมเพื่อกาหนดการไปศึกษาต่อ การทาผลงานทาง
วิชาการ การทาวิจัย เพื่อเตรียมจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ของคณะต่อไป ทั้งนี้ขอให้ส่งภายในวันที่ 5 เมษายน
2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานสงกรานต์
มหาวิทยาลัย จัดงานรดน้าดาหัวผู้บริหาร ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. และในส่วน
ของจังหวัดปทุมธานี จะมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2561 สาหรับคณะครุศาสตร์
จะจัดในวันที่ 18 เมษายน 2561 จึงขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

