รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 13 มิถุนายน 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. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
6. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
7. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
8. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต

9. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
10. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
11. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
12. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
13. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
14. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
15. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
2. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
3. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
5. อาจารย์อรัญญา มุดและ
6. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก

7. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
8. อาจารย์ปวีณัย บุญปก
9. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
10. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
11. นางสาวสายพิน ทาทอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์คันธรส ภาผล
2. อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
3. อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
4. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
6. นางบุณยนุช เทียบแสน

7. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
8. นายกิตติภัค สุดสะกรี
9. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
10. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
11. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
12. นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 มีการ
เบิกจ่าย 493,571.44 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ผลการดาเนินงานระหว่างไตรมาส1 ถึงไตรมาส3 ของเดือนพฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมทั้งหมด
67 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 67 กิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 มีการ
เบิกจ่าย 629,809.65 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
มี 8 กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 3 กิจกรรม
ซึ่งจะดาเนินการตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 สรุปกิจกรรมของคณะครุศาสตร์
ประจาเดือนมิถุนายน 2561
- วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 7301
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
- วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2561 อบรมเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
“สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- วัน ที่ 18 มิถุน ายน 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิช าชีพครู
“การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ” ณ ห้ อ งประชุ ม 7301 อาคารเรี ย น 7
คณะครุศาสตร์
- วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการให้คาปรึกษา สาหรับอาจารย์
ที่ปรึกษา ณ ประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
- วั น ที่ 20 – 22 มิ ถุ น ายน 2561 กิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
คณะครุศาสตร์ ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู “การเรียนรู้
เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC เพื่อการพัฒนา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
- วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2561 อบรม EdpeX รุ่นผู้บริหาร
- วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 อบรม EdpeX สายวิชาการ รุ่นที่ 5
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ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1
- การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 คณะจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สรุปกิจกรรมงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
- วัน ที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 นานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปเข้า ร่ว มโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1
- วัน ที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 นานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปเข้าร่ว มโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2
- วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายภควา เอี่ยมสะอาด นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับการ
คัดเลือกตอบคาถาม รางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2561 ของสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- วัน ที่ 19 มิถุน ายน 2561 กิจกรรมพัฒ นาระบบและกลไกการให้ คาปรึ กษา ส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง ระบบกลไกในการดูแลนักศึกษา ในยุคดิจิตอล ณ ประชุม 7301 อาคารเรียน 7
คณะครุศาสตร์
- แนวทางการรั บ น้ อ งอย่ า งสร้า งสรรค์ ซึ่งปีนี้ สกอ. และมหาวิทยาลั ย จะจัดรับน้องอย่ า ง
สร้างสรรค์ เช่น ปั่นจักรยาน ปลูกผักกินผัก และ VRU RUN ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
4.2.1 ขอให้แต่ละหลักสูตร ช่วยตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4.2.2 ประชาสัมพันธ์การอบรม CHE QA ONLINE SYSTEM วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.3 กาหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ระดับคณะ/วิทยาลัย วันที่ 20 – 24 สิงหาคม
2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 20 – 24
กันยายน 2561
4.2.4 กาหนดการส่ง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

