รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
4. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
7. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
8. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
9. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
10. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
11. อาจารย์อรัญญา มุดและ
12. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
13. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ปวีณัย บุญปก
อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง

7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
นางสาวกรกนก เหรียญทอง
นางสาวณัฏฐ์ชฎามนฑ์ แจ่มฟ้า
อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
2. นางสมฤดี คัชมาตย์
3. นางบุณยนุช เทียบแสน
4. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
5. นายกิตติภัค สุดสะกรี
6. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาเดือน
เมษายน 2561 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้

๒
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของเดือนเมษายน 2561 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 851,665.33 บาท
คิดเป็นร้อยละ 63.81 เปอร์เซ็นต์ ผลการเบิกจ่ายงบรายได้ 1,854,731.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.67
เปอร์เซ็นต์ ผลการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,992,378.05
บาท และเดือนเมษายน 2561 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,706,396.67 บาท ผลต่างเพิ่มขึ้น 714,021.62 บาท
คิดเป็นร้อยละ 35.84 เปอร์เซ็นต์ การดาเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ประจาเดือน เมษายน 2561
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ถึ ง ไตรมาสที่ 3 ของเดื อ นเมษายน 2561 มี กิ จ กรรมทั้ ง หมด 67 กิ จ กรรม ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว
63 กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ขอขยายเวลา 3 กิจกรรม ยังไม่ได้ดาเนินการ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดหา
สื่อวัสดุอุปกรณ์สาขาวิชาภาษาจีน ซึง่ ขอขยายเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ชี้แจงแนวทางการจัดส่งเอกสาร
การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามระบบ หลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
ให้ดาเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเคลียร์เงินยืมในการดาเนินโครงการ เนื่องจาก
นโยบายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ยืมเงิน ถ้ายังไม่มีการเบิกจ่ายโครงการเดิมให้แล้วเสร็จ
ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน อาจารย์ผู้สอนต้องส่งเอกสารมายังฝ่ายวิชาการของคณะ ทุกวันที่
1 ของเดือน ซึ่งคณะจะส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 2 ของเดือน และส่งให้งานการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ของเดือน ซึ่งถ้าดาเนินการตามระบบ ค่าตอบแทนการสอนจะเข้าภายในวันที่
15 ของเดือน แต่ถ้าไม่สามารถดาเนินการได้ ค่าตอบแทนการสอน จะเข้าในเดือนถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือน เมษายน 2561
จากผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนเมษายน
2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 60.52 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือน เมษายน 2561
มี 8 กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 4 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 กิจกรรม และ
ยังไม่ได้ดาเนินการ 3 กิจกรรม ซึ่งจะดาเนินการตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
1.6 กิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือน มิถุนายน 2561
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 45 และรุ่นที่ 46 วันที่ 1 - 4 มิถุนายน
2561
2. กิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดฐานการเรียนรู้
จากครูสู่ผู้เรียน”
• วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
• วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ต.วังใหม่
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
• วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเดี่ยว
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
• วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านน้าอ้อม ต.เขาสามสิบ
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
4. กิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ” วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนีย บัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน เมษายน 2561
จากผลการดาเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน
เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 88.51 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน เมษายน 2561
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2561
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ระหว่างกองพัฒนา
นักศึกษา และนักศึกษาจิตอาสาทุกสาขาวิชาได้ร่วมกันทาความสะอาด บริเวณอาคารเรียน 6 และ 7 และ
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดทา Big Cleaning day ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะตรงกับการสอบปลาย
ภาคของนักศึกษา จึงขอความร่วมมืออาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ร่วมกัน Big Cleaning
day
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 – 30
พฤษภาคม 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รวมจานวน 141 คน รถออกวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา
06.00 น. บริเวณสนามบาสเกตบอล รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ และการศึกษาปฐมวัย รวมจานวน 154 คน
รถออกวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น. บริเวณสนามบาสเกตบอล
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจาคณะ
เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการได้หมดวาระลง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้คณะเสนอรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แต่เนื่องจากวันที่
14 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสอบปลายภาควันแรก
จึงขอให้หลักสูตรแจ้งอาจารย์มาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณะ หนึ่งคนต่อหนึ่ง
เสียง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การแจ้งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินได้ ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้ให้คณะครุศาสตร์แจ้งข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินได้ ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 จึงขอให้แต่ละหลักสูตรนาไปพิจารณา และแจ้งข้อมูลมาให้ที่งานประกัน
คณะครุศาสตร์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ
การจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คณะได้มอบหมายให้สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วป
และสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นผู้จัดนิทรรศการในธีม “กล้วย” โดยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2561 และมอบหมายให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดาเนินการ งบประมาณ จานวน 5,000 บาท และถ้าต้องใช้งบประมาณมากกว่า นี้ ขอให้แจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง
ในส่วนของการรับเสด็จ หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมแจ้งว่า บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะมีเต็นท์ให้ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคาร 100 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีแนวปฏิบัติ

๕
แจ้ งให้ ทราบอีกครั้ ง ส่ ว นจุ ดจอดรถบริ เวณสนามโรงเรียนสาธิต และหน้าร้านแฟมมิลี่ ด้านหลั งโรงแรม
ตลาดโรงเกลือ หรือไปรษณีย์ซึ่งไม่ใช่เส้นทางเสด็จ ส่วนการแต่งกายให้เป็นชุดสูทสากลสีกรมท่า หรือชุด
ปกติขาว สาหรับชุดปกติขาว ถ้า อยู่ภายนอกอาคารต้องใส่หมวก ถ้าอยู่ภายในอาคารไม่ต้องใส่หมวก สาหรับ
นักศึกษาที่เข้า แถวรับเสด็จขอเพิ่มจานวนนักศึกษาจากเดิม 300 คน ขอเป็น 500 คน โดยแบ่งนักศึกษา
ดังนี้ บริเวณไปรษณีย์ ถึงหน้าพระอนุสาวรีย์ จานวน 200 คน บริเวณอาคารเรียน 6 ถึงโรงยิม 1 จานวน
220 คน และฝั่งตรงข้ามคณะครุศาสตร์ จานวน 80 คน และขอให้จัดอาจารย์ดูแลนักศึกษา จานวน 10 คน
ดูแลนักศึกษา 50 คน ต่ออาจารย์ 1 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ
ในระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จะประชุม
เพื่อจั ดทาหลั กสู ตรการผลิ ตครูคุณภาพเป็ นเลิ ศ ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยการแบ่งกลุ่ม
ทั้งหมด 9 กลุ่ม คือ
1. สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาประถมศึกษา
3. สาขาภาษาไทย
4. สาขาภาษาอังกฤษ
5. สาขาสังคมศึกษา
6. สาขาคณิตศาสตร์
7. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8. กลุ่มวิชาชีพครู
9. กลุ่มออกแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบ SIL
โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เป็นประธาน จึงขอ
ความอนุเคราะห์อาจารย์บางท่านเข้าร่วม เพื่อเป็นผู้ประสานงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ขอแจ้งปฏิทินประจาเดือนมิถุนายน ให้อาจารย์ทราบอีกครั้ง หลังจากการสอบปลาย
ภาคที่ 2/2560 เสร็จสิ้น
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

