รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
10. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
11. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
12. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
4. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
13. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
5. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
14. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
6. อาจารย์อรัญญา มุดและ
15. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
7. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
16. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
8. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
17. นางสาวสายพิน ทาทอง
9. อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์
รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
2. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
3. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
4. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
5. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

6.
7.
8.
9.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์เสริม พงศ์ทอง
2. อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
3. อาจารย์วิภาวดี แขวงเมฆ
4. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
5. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
6. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
7. นางสมฤดี คัชมาตย์
8. นางบุณยนุช เทียบแสน

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

อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์

นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นายกิตติภัค สุดสะกรี
นายล้อมพงค์ บริรักษ์
นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
นางสาวกรกนก เหรียญทอง
นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 การรับนักศึกษา ปี 2561
จานวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้ว จานวน 307 คน จานวน
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ยังไม่ชาระค่าลงทะเบียน จานวน 64 คน และการคืนอัตราครูพัฒ นา
ท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
1.2 การขอใบประกอบวิชาชีพครู
เลขาธิการคุรุสภา ได้ยืนยันการขอใบประกอบวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2561 สาหรับนักศึกษา รหัส
57 เดิมต้องสอบขอใบประกอบวิชาชีพ ขณะนี้ให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูเหมือนเดิม เนื่องจากข้อสอบยังไม่
เรียบร้อย และระบบยังไม่สมบูรณ์ ทางคุรุสภาจะทดลองใช้ระบบไปก่อน และจะเปิดระบบในปีการศึกษา
2563 ถึงจะเริ่มสอบใบประกอบวิชาชีพ และการสอบบรรจุยังต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา รหัส 61
(ร่าง) รูปแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา จัดทาขึ้นมาโดยผ่านสภา
วิชาการแล้ว และจะนาเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะเน้นการพัฒนาภาษาให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
จะมี 4 รูปแบบให้เลือก คือ
1. อบรมภาษาอังกฤษ 5 ครอส
2. ให้เรียน 2 วิชา รหัส VLE210 และ VLE310
3. ให้เรียน 1 วิชา และอบรม 3 ครอส (สาหรับกลุ่ม Business)
4. ให้เรียน 1 วิชา และอบรม 3 ครอส (ทักษะเรื่องของการฟัง การสื่อสาร)
สาหรับคณะครุศาสตร์ จะจัดการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู ซึ่งนักศึกษาต้องใช้คะแนน
ภาษาอังกฤษในการสอบบรรจุ และขอให้แต่ละสาขานาเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเข้าที่ประชุมสาขา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร คะแนนพื้นฐานต้องผ่าน B1 เทียบกับ TOEFL คือ 41 –
52 TOEIC 405 – 600 รวมถึง CU-TEP สามารถใช้เทียบได้ทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ไตรมาส 3
งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย งบแผ่นดิน และงบรายได้
(บ.กศ. และ กศ.ปช.) ระหว่างไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 1,394,621.62 บาท กั บไตรมาสที่ 3
เบิกจ่าย 3,651,607.80 บาท ผลต่าง 2,256,986.18 เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.81
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ไตรมาส 3
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาเนินการครบทุก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓
3.3 คาของบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ ได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8,002,500 บาท ดังมีรายละเอียด ดังนี้
งบรายได้
3,832,100 บาท
งบแผ่นดิน
4,170,400 บาท
ทั้ ง นี้ ให้ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช า กลั บ ไปพิ จ ารณางบประมาณ และส่ ง ผลให้ กั บ คณะ ภายในวั น ที่
18 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาไตรมาส 3
หลักสูตรประกาศนี ยบั ตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาไตรมาส 3 ได้จัดโครงการ
3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ได้รับงบประมาณ 18,300 บาท
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 18,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.52
2. โครงการอบรมการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้รับงบประมาณ 18,300 บาท ได้ดาเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว 18,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.52
3. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและศึ ก ษาดู ง านปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ รั บ งบประมาณ
124,960 บาท ได้ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 21,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.28 ยังดาเนินการเบิกจ่ายยัง
ไม่ครบ
4. โครงการทวนสอบหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.5 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาไตรมาส 3
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.6 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจาไตรมาส 3
ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ (งบแผ่ นดิน) ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาไตรมาส 3 มีการ
เบิกจ่าย 753,416.65 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบรายได้) ประจาปีงบประมาณ 2561 ประจาไตรมาส 3 มีการเบิกจ่าย
614,330 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.7 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาไตรมาส 3
มี 8 กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 2 กิจกรรม ซึ่งจะ
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔
3.8 คาของบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่น ดิน จานวน
3,000,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.9 การพิจารณาผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
การพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ขอเบิ ก เงิ น ค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น ค่ า จ้ า ง ของ
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ รายวิชาหลักการจัดการ
เรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 อยู่ในศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI 1)
2. ตารา เรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน” และมีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กพอ. กาหนด
ทั้งนี้ การส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ขอให้ผู้ประสงค์
ที่จะขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง นาข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ก่อนนาเสนอให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจาเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2561
1. วัน ที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2561 โครงการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนัก ศึก ษา อาจารย์
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี นั้น งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ได้ดาเนินการสรุปผลความพึงพอใจ จานวน 10 กิจกรรม ทั้งหมดอยู่ในภาพรวม ร้อยละ 80
2. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการให้คาปรึกษา สาหรับอาจารย์
ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
3. วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการเฉลิ ม พระเกี ยรติ รั ช กาลที่ 10 มี พิ ธี ท าบุ ญ ตั กบาตร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
4. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร
80 ปี
5. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 กิจกรรมราชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 80 ปี
6. วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2561 กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
7. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 80 ปี
ชั้นล่าง
8. วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมรับน้องของแต่ละสาขา
9. งานกีฬา Freshy รอกาหนดการจากมหาวิทยาลัย
10. งานพระราชทานปริญญาบัตร รอกาหนดการจากสานักพระราชวัง
มติที่ประชุม รับทราบ

๕
4.2 การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน
การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในวั น ที่
9 มกราคม 2562 นั้น คณะครุศาสตร์จะมีงบประมาณให้แต่ละสาขา เพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
รูปภาพ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

