รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
4. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
5. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
6. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
7. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
8. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
2. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
3. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
4. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
5. อาจารย์อรัญญา มุดและ

6. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
7. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
8. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
9. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
10. นางสาวสายพิน ทาทอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.เมษา นวลศรี
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นางบุณยนุช เทียบแสน

อาจารย์ปวีณัย บุญปก
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง

5. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
5. นางสาวกรกนก เหรียญทอง
6. นางสาวณัฏฐ์ชฎามนฑ์ แจ่มฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมให้
ทราบ ดังนี้
1.1 สรุปงานกิจการนักศึกษา เดือนเมษายน 2561
กิจกรรมที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2561 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดแยกก้อนหิน บริเวณสวนหย่อมหน้า
อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 เพื่อเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้
กิจกรรมที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2561 นักศึกษาจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณอาคารเรียน 6 และอาคาร
เรียน 7
กิจกรรมที่ 3 วันที่ 10 เมษายน 2561 รดน้าขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ เรือนไทย

๒
กิจกรรมที่ 4 วันที่ 11 เมษายน 2561 งานสงกรานต์ที่จังหวัดปทุมธานี มีตัวแทนนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์เข้าร่วมงาน และมอบข้าวแช่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมที่ 5 วันที่ 18 เมษายน 2561 รดน้าขอพรอาจารย์อาวุโส โดยมีอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 วันที่ 19 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ชุดเก่าและชุ ดใหม่
ของคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา และเตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากทุกสาขาวิชา และจะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561
คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้จัดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ต้อนรับแขกผู้ใหญ่
จากสานักพระราชวัง และแขกจากจังหวัดต่างๆ จานวน 16 คน หญิ ง 10 คน ชาย 6 คน และนักศึกษาถือ
พานมาลัยข้อพระกร และในส่วนของการจัดนิทรรศการ คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการแจ้งรายชื่อนักศึกษาแล้ว
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤษภาคม 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี จะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 26 – 28
พฤษภาคม 2561 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และรอบที่ 2 วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม
2561 ส าหรั บ นั กศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาปฐมวัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาไตรมาส
2 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ 2561 คณะครุ ศ าสตร์ ประจ าไตรมาส
2 งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบรายได้ ไตรมาส 1 เบิ ก จ่ า ย 807,310 บาท ไตรมาส 2 เบิ ก จ่ า ย
1,394,621.62 บาท ผลต่ า งเพิ่ ม ขึ้ น 587,311.62 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ย 72.75
เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ประจาไตรมาส 2
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาไตรมาส 1
และไตรมาส 2 กาหนดกิจ กรรมไว้ 66 กิจกรรม ดาเนินการแล้ ว 61 กิจกรรม ขยายเวลาในการดาเนิน
โครงการ 4 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 1 กิจกรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓
3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาไตรมาส 2
ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณประจ าปีง บประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพั ฒ นาครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ประจาไตรมาส 2 ไตรมาส 1 เบิกจ่าย 227,458.25 บาท ไตรมาส 2 เบิกจ่าย 585,774.65
บาท ผลต่างเพิ่มขึ้น 358,316.40 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 58.58 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาไตรมาส 2
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาไตรมาส 2 กาหนดกิจกรรมไว้ 8 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 5 กิจกรรม ส่วนอีก
3 กิจกรรม จะดาเนินการตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.5 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนีย บัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาไตรมาส 2
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(โครงการพิเศษ) ประจาไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 88.52 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.6 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาไตรมาส 2
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ
งานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยกาหนดจัดในธีม ศักยภาพ
มากล้นมีให้เห็น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ส่วนคณะครุศาสตร์ได้
ดาเนินการเตรียมความพร้อม ในการจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และจัดสวนหย่อม ส่วนการเตรียมการรับเสด็จ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาคณะครุศาสตร์เตรียมรับเสด็จ บริเวณสามแยกโรงยิม 1 ไปถึงคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดนิทรรศการ ในวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2561 จากที่ประชุมคณบดี
รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี จะให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ในการจัด
สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะสอบเสร็จในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

