รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
4. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
5. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
6. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
7. อาจารย์อรัญญา มุดและ
8. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
9. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
10. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
11. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
2. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
3. อาจารย์ ดร.สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม

4. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
5. อาจารย์วลิ ินดา พงศ์ธราธิก
6. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
2. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นายกิตติภัค สุดสะกรี
5. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม

6.
7.
8.
9.

อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า
นางบุณยนุช เทียบแสน
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
นางสาวรฐาฦ เปรมเดช

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 สภามหาวิทยาลัยรับทราบการเปิดหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
การเปิดหลักสูตร 4 ปี หลังจากนี้คณะครุศาสตร์จะดาเนินการตามขั้นตอน คือส่ง มคอ.2 ให้กับกรรมการ
กลั่นกรองสภาวิชาการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
1.2 การบริการวิชาการที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (รับเสด็จ)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านน้าอ้อม และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
การบินไทย ซึ่งในปีหน้าคณะจะเชิญประธานหลักสูตรเข้าร่วมรับเสด็จที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ทุ่งกบิ น ทร์ และองคมนตรี จ ะเข้ามาติดตามการผลิ ตครู ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ส่ ว นรายละเอียดของ
หมายกาหนดการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห าร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7
คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
นางสมฤดี คัช มาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
งาน/สาขาวิชา
1. งานบริหาร
2. งานวิชาการ
3. งานกิจการนักศึกษา
4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10. สาขาวิชาภาษาไทย
11. สาขาวิชาภาษาจีน
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
13. งานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
14. งบ สสร.
15. งบ ศูนย์ภาษา
รวมงบประมาณทั้งสิน้

มติที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร
3,034,630.00
780,370.00
540,300.00
168,600.00
113,310.00

งบประมาณที่
คิดเป็น
เบิกจ่าย
ร้อยละ
326,517.61 10.76
136,871.62 17.54
47,106.19 8.72
4,977.64 2.95
26,668.00 23.54

2,708,112.39
643,498.38
493,193.81
163,622.36
86,642.00

คิดเป็น
ร้อยละ
89.24
82.46
91.28
97.05
76.46

244,300.00

124,925.00 51.14

119,375.00

48.86

169,600.00
173,600.00
635,000.00

46,698.00 27.53
9,168.80 5.28
23,423.50 3.69

122,902.00
164,431.20
611,576.50

72.47
94.72
96.31

107,600.00
1,317,990.00
717,200.00

29,860.60 27.75
12,115.21 1.69

2,971,200.00

480,383.84 16.17

2,490,816.16

83.83

308,000.00
1,534,128.00
12,815,828.00

24,491.00 7.95
168,159.00 10.96
1,461,366.01 11.40

283,509.00
1,365,969.00
11,354,461.99

92.05
89.04
88.60

งบประมาณคงเหลือ

77,739.40 72.25
1,317,990.00 100.00
705,084.79 98.31

๓
4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์
ไตรมาส 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ ไตรมาส 1 (ระหว่างวั นที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1
ไตรมาส 1 มี 14 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 10 กิจกรรม คงค้าง 4 กิจกรรม เนื่องจากติดภารกิจจึงขอเลื่อน
กาหนดการ ได้แก่ 1. พี่เล่าประสบการณ์ 2. พัฒนาศักยภาพทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ 3. โครงการสร้าง
ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 4. อบรมเชิงปฏิบัติออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสั งเกตการณ์
(ยกเลิกเนื่องจากกิจกรรมซ้าซ้อน)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งขั้นตอนการดาเนินโครงการ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๔
4.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕
4.5 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงานพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
นางสมฤดี คัช มาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงานพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ผลการ
เบิกจ่าย ทั้ง 5 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 2,971,200 บาท ดาเนินการในกิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะ
การอ่ า นออกเขี ย นได้ มี ง บประมาณ 1,044,640 บาท เบิ ก จ่ า ย 480,383.84 บาท คงเหลื อ
564,256.16 ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไตรมาส 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งาน
พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา ไตรมาส 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุล าคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม
2561) ในกิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ดาเนินการทั้งสิ้น 7 ครั้ง ขณะนี้ดาเนินการไปแล้ว
3 ครั้ง มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 12 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว 6 โรงเรียน มี จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 64 คน เบิกจ่ายจานวน 480,383.84 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา สรุปผลการดาเนินงานในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
1. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ ง เนื่องในวันพ่อ และมีนิทรรศการเฉลิ ม
พระเกียรติ และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญกร สาหรับนักศึกษาปี 1
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมาใช้ห้อง
ประชุมของคณะครุศาสตร์ และคณะได้ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับให้นักศึกษาไปต่างประเทศ
และคณะกรรมการได้รับไว้พิจารณา
3. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดงานกีฬาสามัคคี และงานเลี้ยงปีใหม่
4. กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่คณะแจ้งให้อาจารย์ทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานกิจการ
นักศึกษาจะทาใบรายชื่อวางไว้และให้อาจารย์ลงชื่อเพื่อจองกิจกรรมไว้ เนื่องจากบางกิจกรรมเรื่องแจ้งมาที่
คณะล่าช้า
5. วันที่ 16 มกราคม 2562 กิจกรรมทาบุญคณะเพื่ อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ วันครู และวันเปิด
ภาคเรียน และหลังจากประชุมเสร็จจะร่วมทานอาหารด้วยกัน บ่ายโมงประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
2/2561 ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมปีใหม่ของนักศึกษา คณะต้องขอบคุณคณาจารย์ที่ได้มอบของขวัญเพื่อเป็น
กาลังใจให้กับนักศึกษาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

๖
6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รายงานการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในคณะ ตามปัญหาที่พบ
เช่น
1. งานพัสดุ งานการเงิน คณะก็ได้ดาเนินการจัดทาขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้อาจารย์ทราบ จะได้
ดาเนินการได้ถูกต้อง ปัญหาที่สาคัญ คือ 1. การจัดซื้อวัสดุในโครงการบางโครงการ ส่งเอกสารการเบิกจ่ายใน
ระบบ 3 มิติล่าช้า ทาให้ต้องทาบันทึกย้อนหลัง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ 2. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมล่าช้า
ใกล้สิ้นไตรมาส ทาให้การเบิกจ่ายไม่ทันเวลา 3. การส่งเรื่องจัดซื้อวัสดุ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง โดยการทาบันทึก
รายงานในระบบ 3 มิติ ก่อนที่จะดาเนินกิจกรรม หรือภายในวันที่ท่านจัดกิจกรรม บางโครงการไม่ได้ทาจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ ทาให้ต้องทาบันทึกย้อนหลัง 4. การเบิกค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ เช่น กรณีที่อาจารย์พา
นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อาจารย์ไม่ได้ทาคาสั่งขออนุญาตไปราชการ หรือทาบันทึกขอพา
นักศึกษาไปนอกสถานที่ อาจารย์ต้องดาเนินการก่อนพานักศึกษาไปจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
2. งานธุรการ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ส่งเอกสารการขอไปราชการ การไปอบรมสัมมนา หรือพา
นักศึกษาไปนอกสถานที่ ต้อ งให้อาจารย์ส่งก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อเสนอท่านอธิก ารบดีอนุมัติ และทา
คาสั่ง
3. งานวิชาการ เรื่องการรับ-ส่ง ข้อสอบ ปัญหาของการรับ-ส่งข้อสอบ คือ การกรอกรายละเอียดในใบ
ปะหน้าข้อสอบ เช่น อาจารย์ผู้ส่งข้อสอบไม่กรอกจานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ จานวนข้อสอบ
กระดาษคาตอบก็ไม่ใส่ และการขออนุ ญาตไปนิเทศ ขอให้ เขียนแบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศ ล่ ว งหน้า
1 สัปดาห์ อาจารย์เขียนใบนิเทศไม่ต้องมาลงชื่อปฏิบัติงาน หรือท่านใดต้องการจะลงชื่อมาปฏิบัติงานก็ไม่
เป็นไร
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 การแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งการแต่งตั้งรองอธิการบดีใหม่ 2 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศการบริหารและจัดการความรู้
3. งานพัฒนาทรัพยากรการศึกษา วิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
4. งานวิเทศสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
6. งานเผยแพร่ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สากล
7. งานพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและจัดการศึกษานานาชาติ (ศูนย์กรุงเทพ)
8. งานพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษานานาชาติ
9. งานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
10. งานประสานการจัดโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
11. งานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลั ก ษณ์ เมื อ งมี ศ รี มี ห น้ า ที่ รั ก ษาการคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2. งานส่งเสริมการลงทุน การประกอบกิจการจากทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
3. งานจัดหาทุนวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก
4. งานจัดหา พัฒนา บ่มเพาะผู้ประกอบการ
5. งานพัฒนานักศึกษา
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6. งานจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา
7. งานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและชุมชน
8. งานพัฒนาจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. งานดูแลและช่วยเหลือ คุ้มครองนักศึกษา
10. งานส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
11. งานกากับ ติดตามการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
12. งานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีใหม่ 2 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้างและการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. งานควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. งานจัดการสิ่งแวดล้อม
4. งานจัดการภูมิทัศน์
5. งานจัดการจราจรและความปลอดภัย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานวิเทศสัมพันธ์
2. งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
3. งานสื่อสารและจัดการภาพลักษณ์องค์การ
4. งานผลิตสื่อดิจิตอลและสื่อประชาสัมพันธ์
5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษานานาชาติ
6. งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 โครงการ Sea Teacher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งการดาเนินโครงการ Sea Teacher ซึ่งได้ดาเนินการ
เป็นรุ่นที่ 7 แล้ว จึงมอบให้อาจารย์อรัญญา มุดและ รายงานผลให้ที่ประชุมรับทราบ
อาจารย์อรัญญา มุดและ รายงานผลโครงการ Sea Teacher รุ่นที่ 7 รับนักศึกษาต่างชาติ จานวน
32 คน และส่งนักศึกษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไปฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ จานวน 44 คน แต่คณะรับนั กศึกษาต่างชาติมาได้
32 คน เนื่องจากอีก 12 คน ประเทศเวีย ดนามจัดหานักศึกษาไม่ทัน จึงจะขอส่งในรุ่นต่อไป และได้ส่ ง
นักศึกษาต่างชาติไปที่โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โรงเรียนสาธิต
บางนา โรงเรียนเชียงรากน้อย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนสามโคก โรงเรียนวัดป่า
งิ้ว และโรงเรียนสาธิต วไลยฯ เป็นนักศึกษามาจากประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 9 คน อินโดนีเซีย 23 คน
ขณะนี้นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเป็นสัปดาห์ที่ 2 ตามกาหนดการ ในสัปดาห์ที่ 3 นักศึกษาจะ
ฝึกสอนจริง จึงขอแจ้งให้อาจารย์นิเทศได้นัดนักศึกษามาคุยเรื่องแผนการเรียน และการเตรียมสอน และเตรียม
ตัวนิเทศนักศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ส่วนโรงเรียนที่อยู่ข้างนอก ได้มอบให้อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
นัดหมายรถ เพื่อออกไปนิเทศพร้อมๆ กัน
มหาวิ ท ยาลั ย เข่ อ เทอ ประเทศเวี ย ดนาม ได้ เ ชิ ญ ไปให้ ค าแนะน าให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ
Sea Teacher และมหาวิทยาลัยเข่อเทอได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าไปฝึกสอน และ
ขณะนี้ได้เตรียมดาเนินการอยู่ การส่งนักศึกษาไปฝึกสอนต่างประเทศ มีประเทศเวียดนามที่ขอนักศึกษาสาขา
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ภาษาไทย ขอแจ้งให้อาจารย์เตรียมตัวในการส่งนักศึกษา รุ่นที่ 8 ที่สนใจ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาสมัครมาจานวน
58 คน และนักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ประสานกับศูนย์ภาษา
ไว้แล้ว จึงขอแจ้งให้หลักสูตรได้แจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 โครงการ จะอบรมในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ หลังจากปิดปีใหม่
จึงขอแจ้งให้อาจารย์แจ้งนักศึกษาด้วย และนักศึกษาต้องอบรมจานวน 4 หัวข้อ จานวน 14 กลุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุม ผลการเข้าอบรมภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาไม่ขาดการอบรมเลย ทาให้เห็นว่านักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญมากขึ้น
ต่อไปนี้ ถ้าจะสอบบรรจุ นั กศึกษาต้องไปสอบภาษาอังกฤษในภาค ก. ก่อน ถ้าภาษาอังกฤษไม่ผ่ าน จะไม่
สามารถสอบวิชาชีพครูได้ จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแล และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสาคัญด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ แจ้งในที่ประชุมให้ทราบถึงกาหนดการตรวจประกัน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามปฏิทินแล้วหลักสูตรจะตรวจประกันในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน
2562 วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงขอให้ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ และเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้งผู้บริหารทราบทันที
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ขอให้หลักสูตรและคณะ ส่งรายงานผลการดาเนินงาน ในภาค
เรียนที่ 1/2561 วันที่คณะนัดหมายให้ส่ง คือวันที่ 17 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือแต่ละหลักสูตรให้
ส่งเอกสารให้เรียบร้อย
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

