รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
13. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
14. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
15. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
4. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
16. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
17. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
6. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
18. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
7. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
19. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
8. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
20. นางสาวสายพิน ทาทอง
9. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
21. นางสมฤดี คัชมาตย์
10. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
22. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
11. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
23. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
12. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
24. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
2. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
3. อาจารย์ ดร.สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม
4. อาจารย์อรัญญา มุดและ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์เสริม พงศ์ทอง
2. อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
3. อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
4. อาจารย์คันธรส ภาผล

5. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
6. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
7. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก

5.
6.
7.
8.

นายล้อมพงค์ บริรักษ์
นายกิตติภัค สุดสะกรี
นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาเดือน
กรกฎาคม 2561 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย
งบแผ่นดิน และงบรายได้ (บ.กศ. และ กศ.ปช.) ระหว่างไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย 3,651,607.80
บาท สรุ ปผลการเบิ กจ่ าย เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เบิ กจ่ าย 5,765,437.81 บาท คิ ดเป็ นผลต่ าง
2,113,830,01 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
ผลการดาเนินงานทั้งหมด 14 กิจกรรม สรุปผลการดาเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ส่วนในช่วง
เดือนสิงหาคม ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ให้ เร่งรัดดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน
สิงหาคม เนื่องจากจะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นต้องให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ส่วนงบรายได้ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
นางสมฤดี คัช มาตย์ แจ้ ง รายละเอียดการจัดซื้ อจัดจ้า ง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2562 ดังนี้
1.3.1 รายละเอียดในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดทา กนผ.04 ควรระบุวัตถุประสงค์
ให้ชัดเจน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เช่น โครงการงาน
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาที่ ด าเนิ น โครงการการจั ด ทาอาหารประจาภาค ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ แสดง
ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องระบุวัตถุป ระสงค์เพิ่มเติมว่าเพื่อจัดทาอาหาร ประกอบสื่อ
ประจาภาคด้วย
1.3.2 การขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ดาเนินการสั่งซื้อสั่งจ้าง
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
1.3.3 การส่งเอกสารเคลียร์เงินยืม เมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว ให้นาเอกสารมา
ดาเนินการเบิกจ่าย ภายใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากจะกระทบต่อการยืมเงินในโครงการต่อไป
1.3.4 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ให้เตรียมเอกสารให้ครบ ตาม
เอกสารที่งานพัสดุการเงินได้เตรียมไว้ให้ และส่งเอกสารการเบิกจ่ายในเวลา ไม่เกิน 15.30 น. ของทุกวันทา
การ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการจัดทาเอกสารได้ทันเวลา
1.3.5 การจั ดส่ งเอกสารที่งานพัส ดุการเงิน ถ้ามีเอกสารที่ต้องแก้ไข เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้
เจ้าของโครงการ/กิจกรรม ทราบและให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรม ลงชื่อรับเอกสารคืนในสมุดไว้เป็นหลักฐาน
1.3.6 เมื่อเจ้ าของโครงการ/กิจกรรม ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
ครุศาสตร์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามรูปแบบ กนผ.05 ให้เรียบร้อย และส่งมายัง
E-mail : somrudee_15@hotmail.com
1.3.7 การด าเนิ น งานตามรอบปี ง บประมาณ งบแผ่ น ดิ น ให้ ดาเนิน การให้ เสร็จ สิ้ น พร้อม
เบิ กจ่ ายและสรุ ป ผลการดาเนิ น โครงการ ภายในวันที่ 10 สิ งหาคม 2562 และงบประมาณรายได้ ให้
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นพร้อมเบิกจ่ายและสรุปผลการดาเนินโครงการ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
1.3.8 การดาเนินการในระบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้รับทราบและถือปฏิบัติในทาง
เดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทุกปีงบประมาณ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางงานพัสดุการเงินจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 สรุปคาของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
นางสมฤดี คัชมาตย์ สรุปคาของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.4.1 งานบริหาร ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,034,630 บาท
1.4.2 งานวิชาการ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 780,370 บาท

๓
1.4.3 งานกิจการนักศึกษา ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 540,300 บาท
1.4.4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 168,600 บาท
1.4.5 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 113,310 บาท
1.4.6 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 244,300 บาท
1.4.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 169,600 บาท
1.4.8 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 173,600 บาท
1.4.9 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 635,000 บาท
1.4.10 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 107,600 บาท
1.4.11 สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,317,990 บาท
1.4.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 717,200 บาท
1.4.13 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น จานวน 11,002,500 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
นางสาวชญานิ ศ ศรี บุ ญ สม รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ 2561
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 งบประมาณแผ่นดิน
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จานวน 823,157.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.32 เปอร์เซ็น ต์ และคงเหลือ
งบประมาณที่อ ยู่ ร ะหว่า งการเบิ กจ่ าย จ านวน 176,842.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.68 เปอร์เซ็ น ต์
งบรายได้ เป็นงบจากการดาเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 43-46 มีงบประมาณ 940,000 บาท
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จานวน 614,330 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.35 เปอร์เซ็นต์ และมีงบประมาณ
คงเหลือ จานวน 325,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะนาเข้างานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ ในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 จานวน 8 กิจกรรม
รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ดาเนินการ 2 กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนีย บัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 และงบรายได้
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 และงบรายได้
เนื่องจากการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
1.8 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุ
ศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ได้นาเสนอ ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเบิกเงิน และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา คือ การตีพิมพ์บทความ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานและการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ตีพิมพ์
ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 อยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI 1)
อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี ขอสอบถามข้อมูลการพิจารณาผลงานนี้ เพื่อเบิกเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ส่วนผลงานตีพิมพ์อยู่ในช่วงปี 2560 แต่ในเอกสารเป็นปี 2561
ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ให้ข้อมูลว่ าสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งเอกสาร
กลับมาอยู่ในปี 2560 ส่วนผลงานตีพิมพ์ให้อยู่ในปีการศึกษา 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอคู่มือบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดทา
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในคณะใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
เพื่อให้คณะมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหาร และควบคุมปัจจัยกิจกรรมและกระบวนการที่อาจเป็น
มูลเหตุความเสียหาย เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาฯ จึงนาเสนอมาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งมติสภา ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดังนี้
4.1.1 การขอปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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4.1.2 ผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และ
ขอแสดงความยินดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 คณบดี
คณะครุศาสตร์ รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560 ดังนี้
4.3.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.37 คะแนน
4.3.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.63 คะแนน
4.3.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.63 คะแนน
4.3.4 สาขาวิชาภาษาไทย
4.01 คะแนน
4.3.5 สาขาวิชาภาษาจีน
3.36 คะแนน
4.3.6 สาขาวิชาเคมีฯ
3.08 คะแนน
4.3.7 สาขาวิชาชีวิทยาฯ
3.39 คะแนน
4.3.8 สาขาวิชาคณิตศาสตร์(EP)
3.59 คะแนน
4.3.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(EP)
3.36 คะแนน
4.3.10 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)
3.50 คะแนน
4.3.11 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.เอก)
3.14 คะแนน
4.3.12 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
0 คะแนน เนื่องจากขอปิดหลักสูตร
4.3.13 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
0 คะแนน เนื่องจากขอปิดหลักสูตร
4.3.14 สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3.54 คะแนน
คะแนนในภาพรวมของคณะครุศาสตร์ ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ได้ 2.97 คะแนน และระดับคณะ จะรับการ
ตรวจประเมิน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ขอสอบถามกรณีการปิดหลักสูตรการบริหารการศึกษา เนื่องจากในที่ประชุม
สภาวิชาการสอบถาม ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งว่าหลักสูตรการบริหารการศึกษา ไม่สามารถทาการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้ตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ได้แจ้งใน
ที่ประชุมเมื่อเดือนมกราคม 2561 แล้วและสามารถยื่นเรื่องได้ถึงเดือนเมษายน 2561 และในช่วงเดือน
เมษายน 2561 ก็ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอปรับปรุงหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบว่าถ้าไม่ปิดหลั กสู ตร
หลักสูตรจะได้คะแนน 0 คะแนน ในช่วงรอบที่ 1 และจากเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2561 ก็จะได้
คะแนน 0 คะแนน ซึ่งถ้าได้คะแนน 0 ติ ดต่อกัน 2 ครั้ง จะไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ จึงเสนอให้ปิดหลักสูตรก่อน เพื่อให้ได้คะแนน 0 ในรอบเดียว และจะสามารถทาการเปิด
หลักสูตรได้อีกในปีการศึกษาต่อไป แต่ในกรณีถ้าไม่ปิดหลักสูตร จะทาให้คะแนนได้ 0 ติดต่อกัน 2 วงรอบของ
การปิดหลักสูตร อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา ได้ชี้แจงในฐานะประธานหลักสูตรว่า สาขาได้ทาการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ในกระบวนการ และมีการปรับแก้ไขอยู่ตลอด จึงทาให้เข้าวาระการประชุมไม่ทัน
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล จึงขอประสานกับงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเรื่องผลคะแนน และแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผศ.ดร.อังคนา กรั ณยาธิกุล แจ้ งจานวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 จานวน 359 คน
ที่รายงานตัวและอยู่ในสถานภาพการเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีจานวน 410
คน สาเหตุที่จานวนนักศึกษาลดลง มาจากโควตาจานวนนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
ด้วยระบบ TCAS ทาให้การรับนักศึกษามีถึงรอบที่ 4 ซึ่งก็ได้แจ้งไปที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แล้วว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอประกาศรับสมัครเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 (รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา)
อาจารย์ นั น ทิ ย า รั ก ตประจิ ต รายงานผลการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา) ได้แก่ นางสาวณั ฐกฤษตา
น่วมพิทักษ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 สรุปกิจกรรมประจาเดือนสิงหาคม 2561
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต รายงานข้อมูลกิจกรรมประจาเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
4.5.1 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 80 ปี ช่วงเช้ามีการเลี้ยงภัตราหารเช้าพระสงฆ์
และมีพิธีเปิดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่
9 และมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4.5.2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรมรับน้องคณะครุศาสตร์ ณ ชั้นล่าง อาคาร 80 ปี
ช่ ว งเช้ า เป็ น กิ จ กรรมรั บ ขวั ญ นั ก ศึ ก ษาใหม่ บ่ ม เพาะความเป็ น ครู โดยใช้ ก ระบวนการจิ ต ปั ญ ญาศึ ก ษา
โดยพระมหานพดล ช่วงบ่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู โดยวิทยากรจากกองทัพอากาศ เรือ
อากาศโทกิตติพงษ์ น้อยกลัด และทีมงาน และเวลา 15.00 – 16.30 น. กิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่
คณะครุศาสตร์
4.5.3 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมรับน้องของแต่ละหลักสูตร ซึ่งก็ดาเนินการเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ปิ ด ภาคเรี ย นที่ 1/2561 และมี ก ารด าเนิ น การรั บ น้ อ งของหลั ก สู ต ร
ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ส่วนวันพุธ จะเป็นการรับน้องรวมของคณะ ดาเนินการโดยกิจการ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยเน้นในเรื่องของการแต่งกาย และมารยาทในการอยู่ในคณะครุศาสตร์ นักศึกษา
แต่ละหลักสูตรจะผลัดกันเป็นผู้นาเพื่อให้ความรู้กับน้องใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน
2561 และจะมีนักศึกษาอยู่ในช่วงเย็นเวลา 16.30 – 18.00 น. โดยจะมีรุ่นพี่ปี 2 เป็นคนดูแลนักศึกษา
และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่คอยดูแลนักศึกษาในสาขาของตัวเอง
กิจกรรม freshy นายกองค์การนักศึกษาได้เสนอให้มีกิจกรรม VRU RUN , VRU RUN freshy ฟ.ฟัน
ซึ่ ง องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาจะแจ้ ง ให้ ท ราบอี ก ครั้ ง ในกิ จ กรรม VRU RUN freshy ฟ.ฟั น จะเป็ น กิ จ กรรมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนกิจกรรม VRU RUN ที่เคยจัดในปีที่แล้ว ปีนี้จะจัด
ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และจะแจ้งขั้นตอนการดาเนินการให้ทราบอีกครั้ง สาหรับอาจารย์ที่ดูแล
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสาขาขอให้รอแบบฟอร์มการขอทุนการศึกษา จึงขอให้แจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนว่าจะ
มีการมอบทุนการศึกษา ในกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 13 กันยายน 2561
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กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา เหลืออีก 3 กิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 คือ 1. กิจกรรมไหว้ครูใน
วันที่ 13 กันยายน 2561 2. กิจกรรม freshy และ 3. กิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การปรับปรุงอาคารสถานที่
ผศ.พนิดา ชาตยาภา รายงานการปรับปรุงอาคารสถานที่ จะเริ่มดาเนินการในสัปดาห์หน้า ในส่วนห้อง
สานักงาน ห้องน้าของอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งอาจจะมีเสียงดังรบกวน คณะจะแจ้ง พื้นที่ปรับปรุงให้ทราบ
อีกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุมว่ากิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์
การมอบทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุมว่า มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดนจับข้อหาการมียาเสพ
ติดในครอบครอง คือ เอายาแก้ไอ และยาอื่นๆ มาผสมรวมกัน ที่เรียกว่า 4x100 ณ บริเวณหลั งคาเขียว
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงขอให้อาจารย์ในสาขา อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

