รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 27 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
4. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
7. อาจารย์ ดร.สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม
8. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
9. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
10. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
11. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
12. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
13. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
2. อาจารย์อรัญญา มุดและ

3. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
4. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล
2. อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์
3. ผศ.กานน สมร่าง
4. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี

5.
6.
7.
8.

อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นางสาวชญานิศ ศรีบญ
ุ สม

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 แนะนาประธานหลักสูตรใหม่
1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
1.1.2 หลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วราภรณ์
วราธิพร
1.1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
1.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสมฤดี คั ช มาตย์ รายงานงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด กนผ.02 จะแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ การเขียนโครงการจะมีผลผลิต
ทั้งด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ ไ ด้รับ
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์เพิ่ม ส่วนรายละเอียด กนผ.01 คณะครุศาสตร์จะแจ้งให้ทราบ ภายหลังจาก
ได้รับรหัสงบประมาณแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ไตรมาส 4
งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
นางสมฤดี คั ช มาตย์ รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ 2561
คณะครุ ศ าสตร์ ไตรมาส 4 งบประมาณแผ่ น ดิน และงบรายได้ งบประมาณที่ค ณะได้รั บจั ดสรรทั้ ง สิ้ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 7,809,499 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7,580,726.63 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.70 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์
ไตรมาส 4
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะครุศาสตร์ ไตรมาส 4 มีกิจกรรมทั้งหมด 121 กิจกรรม สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
มีกิจกรรมทั้งหมด 117 กิจกรรม ยังไม่ได้ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
1.4.1 กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ พั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นสั ง คมและภาษาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากได้ มี ก าร
ดาเนินการร่วมกับโครงการคณะต่างๆ ที่มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซาซ้อน
1.4.2 กิจกรรมงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากได้มี
การจัดกิจกรรมร่วมนาเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิชาการได้ดาเนินการแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.4.3 กิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เนื่องจากได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.4.4 กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เนื่องจากได้มีการดาเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ และสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบ PLC ซึ่งจะไม่ได้ทับซ้อนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไตรมาส 4 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 งานพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไตรมาส 4 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน 1,000,000 บาท ดาเนิน การเบิกจ่าย จานวน 995,569.65 บาท คงเหลือ 4,430.35 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.56 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
1.6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไตรมาส 4
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไตรมาส 4 มีกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ดาเนินการครบ
ทุกกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 รายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนีย บัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ไตรมาส 4 งบรายได้
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ไตรมาส 4 งบรายได้ ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนทุกโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ไตรมาส 4
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ไตรมาส 4 ดาเนินการครบทุกกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 ตัวอย่างการจัดทาเอกสารประกอบการสอนรูปแบบที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ส่งรูปแบบ
เอกสารประกอบการสอน รูปแบบที่ 2 ซึ่งสามารถใช้ PowerPoint มาทาเอกสารประกอบการสอนได้ โดย
อาจารย์สามารถเข้ามาดูตัวอย่างได้ที่ห้องทางานคณบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับคณะครุศาสตร์ ได้ 4.53 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับมหาวิทยาลัย ได้ 4.28 คะแนน อยู่ในระดับ ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 การส่งแฟ้มสะสมงาน และแบบประเมิน (รอบที่ 2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งการส่งแฟ้มสะสมงาน และแบบประเมิน รอบที่ 2
หากอาจารย์ท่านใดยังไม่ได้ส่งแฟ้มสะสมงาน และแบบประเมิน ขอให้รีบดาเนินการส่งที่สานักงานคณบดี
และขอพบประธานหลักสูตรเพื่อประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
1.12 กาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล แจ้ ง ก าหนดการรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ปี การศึกษา 2560 ในวัน ที่ 11 เมษายน 2562 รอบที่ส อง เวลา 19.00 น. ณ มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัย ธรรมาธิราช
มติที่ประชุม รับทราบ
1.13 การติดตามผลสอบครูผู้ช่วยของแต่ละหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งการติดตามผลสอบครูผู้ช่วย ของแต่ละหลั กสู ตร
ซึ่งคณะจะดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มให้แต่สาขานาไปประชาสัมพันธ์นักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
คณะครุ ศาสตร์ ครั้ งที่ 8/2561 เมื่อวัน ที่ 15 สิ งหาคม 2561 ณ ห้ องประชุม 7202 อาคารเรียน 7
คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การต่อสัญญาจ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ผศ.กานน สมร่าง อาจารย์
ประจาสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป กาลังจะหมดสัญญาจ้างลง จึงขอให้ประธานสาขาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป นาเสนอการขอต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ขอเสนอขอต่อสัญญาจ้าง ผศ.กานน สมร่าง อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งกาลังจะหมดสัญญาจ้าง เนื่องจากอาจารย์มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร จึงขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ พิจารณาการต่อสัญญา
จ้างต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ขอให้แต่ละสาขาวิชา ดาเนินการตรวจสอบอาจารย์
ในหลักสูตรท่านใดที่จะหมดสัญญาจ้าง ขอให้ดาเนินการต่อสัญญาจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 ขออนุมัติการเสนอขอกรอบอัตรากาลัง สาขาวิชาประถมศึกษา จานวน 4 อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ขออนุมัติขอกรอบอัตรากาลัง สาขาวิชาประถมศึกษา
จานวน 4 อัตรา เนื่องจากการขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ในปีการศึกษา
2562 จะต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขา คือ เอกประถมศึกษา 3 คน ซึ่งคณะครุศาสตร์มีอาจารย์ 1 อัตรา
แล้ว คือ ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ คณะยังขาดอาจารย์ประจาหลักสูตร อีก 4 คน จึงขอมติเสนอขอกรอบอัตรา
เพิ่มเติม จานวน 4 อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต นาเสนองานกิจการนักศึกษา ดังนี้
4.1.1 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรัก
ต้านยาเสพติด”
4.1.2 วั น ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๖๑ โครงการมุฑิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย
มุทิตา"
4.1.3 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึ ก ษา
๒๕๖๑
4.1.4 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้เข้ารับพระราชทานโล่ห์เ กียรติคุณและเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี และ
ขอให้สาขาวิชาภาษาไทยจัดทาป้ายแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา และมอบหมายให้นายล้อมพงค์ บริรักษ์ ทา
ป้ายแสดงความยินดีขึ้นเวปไซต์
4.1.5 การพิจารณาทุน กยศ. และ กรอ. ของคณะครุศาสตร์ จานวน ๕๙ ทุน ไม่ผ่านจานวน
๕ คน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
4.1.6 ผลการสอบสวนวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เรื่องยาเสพติด ประเภท 4x100
ไว้ในครอบครอง นักศึกษาให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะขอนัดสืบพยานอีกครั้ง
4.1.7 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา จะดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาปี 1 เพื่อเป็นผู้นาเชียร์
และกองเชียร์ เพื่อเตรียมกิจกรรมกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
4.1.8 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 0๘.๐๐ น. ขอเชิญอาจารย์ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
๕ รูป บริเวณสนามบาส หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ ดาเนินการโดยชมรมพุทธศาสตร์ และชมรมกล้าดี และ
จะมีการจาหน่ายชุดข้าวสารอาหารแห้ง รายได้ทั้งหมด ชมรมพุทธศาสตร์จะนาไปซ่อมแซมเครื่องเล่นและ
สนามที่โรงเรียนวันโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี และชมรมศิลปวัฒนธรรมของคณะ ได้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 14 – 18 กันยายน 2561 ที่ University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา
4.1.9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยจะมีการทาบุญตักบาตร และวันที่ 13 ตุลาคม
2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ส่วนกาหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้อาจารย์ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา นาเสนองานบริหารคณะครุศาสตร์ ดังนี้
4.2.1 จากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ได้แจ้งการดาเนิน การประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ คณะ และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ โดยการให้
มหาวิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์ของตัวเอง จากการดาเนินการ 3 ด้าน เป็น 5 ด้าน คือ เรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้
การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ส่วนเรื่องของหลักสูตรก็
ดาเนินการตาม TQR เหมือนเดิม
4.2.2 มหาวิทยาลัย ดาเนินการปรับเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยบางเส้นทาง
จะเป็นการจราจรแบบทางเดียว ส่วนอาจารย์หรือบุคลากรท่านใด เข้ามหาวิทยาลัยหลัง 22.00 น. และไม่มี
สติ๊กเกอร์ติดที่หน้ารถ ท่านจะต้องแลกบัตร ถ้าอาจารย์ที่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถขอให้มารับแบบฟอร์มได้ที่
สานักงานคณบดี

๖
4.2.3 การทาประกันสุขภาพกลุ่ม ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน
โดยขอให้ท่านโหลดแอปพลิเคชั่น Smile Group Benefits เพื่อทาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น
4.2.4 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันจานวนอาจารย์ในคณะครุศาสตร์มี
จ านวน 67 คน และอยู่ ร ะหว่างการรั บ สมัคร 6 คน และขณะนี้คณะมีคอมพิว เตอร์ จานวน 41 เครื่อง
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คณะได้ทาบันทึกขอจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก 15 เครื่อง และมหาวิทยาลัยได้
แจ้ ง ว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ช่ า มี ไ ม่ พ อ ซึ่ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การเช่ า คอมพิ ว เตอร์ เ พิ่ ม เติ ม
ในปีงบประมาณ 2563
4.2.5 การปรับปรุงอาคารสถานที่ คณะได้ดาเนินการปรับปรุงห้องน้าอาจารย์และนักศึกษา
ที่ชารุด และได้ขยายห้องสานักงานคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะจะดาเนินการ
ปรับปรุงหลังคาอาคารห้องพักอาจารย์
4.2.6 การทาบ่อบาบัดน้าเสีย มหาวิทยาลัยจะดาเนินการทาบ่อบาบัดน้าเสีย จานวน 3 ที่
ได้แก่ 1. บริเวณโรงอาหาร 2. โรงแรม และ 3. โรงเรียนสาธิต(มัธยม)
4.2.7 การขอไปนิ เ ทศ ขอความกรุ ณาให้ อาจารย์ส่ งใบขอไปนิ เทศ ล่ ว งหน้าอย่า งน้ อ ย
3 วัน
4.2.8 การดาเนินการเคลียร์เงินยืม ขอให้อาจารย์ดาเนินการเคลียร์เงินยืมหลังจากดาเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ภายใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากคณะต้องดาเนินการรายงานผลการดาเนินโครงการผ่านระบบ
สามมิติ และระบบ e-GP หลังจากนั้น คณะจะต้องดาเนินการรายงานผ่านระบบ VRU PROJECT เพื่อแจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
4.2.9 การยืมสื่อการเรียนการสอน ขอให้อาจารย์ดาเนินการขอยืมสื่อการเรียนการสอน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยการเขียนขอยืมล่วงหน้า ไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม
บริการอาจารย์ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ขอแจ้งที่ประชุมให้ ทราบว่า คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลั ย ได้ แนะน าผู้ บ ริ ห ารงานใหม่ หน่ว ยงานแรกคื อ คณบดีคณะวิ ทยาลั ย นวัต กรรมการจั ด การ
คือ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล หน่วยงานที่สอง คือ สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ คือ ผศ.เศกพร
ตัน ศรี ป ระภาศิริ เป็ น ผู้ อานวยการส านั ก ส่ งเสริม การเรียนรู้และบริก ารวิช าการ และมีรอง ผู้ อานวยการ
อีก 2 คน คือ อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อาจารย์อัจจิมา มั่นทน และผู้ช่วยผู้อานวยการ คือ อาจารย์
ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

