รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
8. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
9. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
10. อาจารย์อรัญญา มุดและ
11. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
12. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
13. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
14. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
15. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
อาจารย์มณฑา วิริยางกรู
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
2. นายกิตติภัค สุดสะกรี
3. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า

4. นางบุณยนุช เทียบแสน
5. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
6. นางสาวรฐาฦ์ เปรมเดช

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุม
ให้ทราบ ดังนี้
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1.1 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบถึงการจัดผ้าป่าเพื่อ
การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และใช้ พั ฒ นาคณะครุ ศ าสตร์ ในปี นี้ ค ณะได้ ป ระสานกั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ มาเป็ น
คณะกรรมการศิษย์เก่าจัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีพระครูปลัดอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เป็นประธานผ้าป่าการกุศลในครั้งนี้ กาหนดการ
จัดกิจกรรมรอกาหนดการจากแม่ชี แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ทุนเอราวัณ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ ทราบถึงโครงการทุ น
เอราวัณ ประจาปีการศึกษา 2562 ของสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะครุศาสตร์ได้รับโควต้า
นั ก ศึ ก ษาทุ น จ านวน 8 อั ต รา โดยมี อ าจารย์ ดร.สุ ภั ช ฌาน์ ศรี เ อี่ ย ม และอาจารย์ ต ะวั น ไชยวรรณ
เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งขณะนี้คณะครุศาสตร์มีนักศึ กษาทุนเอราวัณในสาขาวิชาภาษาไทย จานวน
2 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา และนักศึกษาขอเลือกสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การประชุมจัดทา มคอ.3 ร่วมกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบถึงการประชุมจัดทา
มคอ.3 ร่วมกันในหลักสูตรปี 2562 ของกลุ่มราชภัฏภาคกลางตอนบน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานในที่ประชุม น าเสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยคณะครุ ศ าสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดื อ น
พฤษภาคม 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 8 พฤษภาคม 2562)
นางสมฤดี คัช มาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุ ศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 8 พฤษภาคม 2562) ดังนี้
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 8 พฤษภาคม 2562)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 8 พฤษภาคม 2562) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 สรุปการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล สรุปการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ
2562 (1 ตุลาคม 2562 – 8 พฤษภาคม 2562) ดังนี้
1. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการลงระบบ e-gp
จานวน 14 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายการเงิน จานวน 7 โครงการ
3. โครงการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายพัสดุ จานวน 1 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณอาจารย์คณะครุศาสตร์
ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” และ
ขอบคุณฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ดูแลความเรียบร้อยให้เป็นไปด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 แจ้ งวัน หยุ ดราชการ วัน ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานในที่ประชุมแจ้งวันหยุดเพิ่มเติม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทุกวันที่ 3 มิถุนายน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอเสนอต่อสัญญาจ้าง ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ และ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ขอเสนอต่อสัญญา
จ้าง ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ และ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย ซึ่งอาจารย์จะหมดสัญญาจ้างในเดือนพฤษภาคม 2562
จึงมีความประสงค์ขอต่อสัญญาจ้าง ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ อาจารย์มีภาระงานสอน ในภาคเรียนที่ 2/2561
จ านวน 12 ชั่ ว โมง และในภาคเรี ย นที่ 1/2562 จ านวน 11 ชั่ ว โมง และยั ง ไม่ ร วมภาระงานระดั บ
บัณฑิตศึกษา ภาระงานสอนของ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย ในภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 15 ชั่วโมง และ
ในภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 7 ชั่วโมง ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2562 การจัดตารางสอนยั งไม่เรียบร้อย
และคาดว่าจะมีชั่วโมงเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไม่รวมภาระงานระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ว่ า การขอต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
ให้อาจารย์ขอต่อสัญญาโดยใช้ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี จึงให้ตรวจสอบรายวิชาและจานวนชั่วโมงให้
ถูกต้องก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต ขอสรุปกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม Big Cleaning day โดยดาเนินกิจกรรมทุกหลักสูตรบริเวณ
รอบๆ คณะครุศาสตร์ และช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคาปฏิญาณพร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ
อื่นๆ หลังจากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย บริเวณสนามเปตอง สนามกีฬาและรั้วด้านหลัง
มหาวิทยาลัย
2. วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาได้มีประชุมศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 – 3 โดยจะร่วมกัน
ช่ว ยงานคณะครุ ศ าสตร์ จึ งมีข้อเสนอที่จ ะจัด ทาผ้ า ป่า การศึก ษา และขอเชิญ พระครูป ลั ด อุเ ทน สิ ริส าโร
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เป็นประธานผ้าป่าการกุศล และจะแจ้งกาหนดวันจัดกิจกรรมให้ทราบ
3. วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ภาระโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริไชย หงส์สงวนศรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
4. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดกิจกรรม
จิตอาสาทุกวันพุธต้นเดือน จนถึงเดือนเมษายน 2563
5. วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 1
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 รุ่ นที่ 2 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี
กิจกรรมที่จะดาเนินงานในเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้
1. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
2. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ ช่วงเช้าจะมีพิธีผูก
ข้อมือ
3. วัน ที่ 21 มิถุน ายน 2562 ส่ งนักศึกษาใหม่ให้ กับหลั กสู ตร และจะเปิดภาคเรียน วันที่ 24
มิถุนายน 2562
ขณะนี้ งานกิจ การนั กศึกษาได้ทาการส ารวจทุนการศึกษาของรัช กาลที่ 10 ซึ่งมีนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ จานวน 4 คน จากสาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 คน คือ นายณัฐวุฒิ สมพฤกษ์ นักศึกษารหัส
59 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 2 คน คือ นายทนุ รอดไว นักศึกษารหัส 58 และนางสาวจิราภรณ์ บ่อทอง
นักศึกษารหัส 61 สาขาวิชาภาษาไทย 1 คน คือ นายอดิศร รักภิรมย์ นักศึกษารหัส 61 จึงขอให้หลักสูตรช่วย
สารวจนักศึกษาทุนการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ไปอยู่ที่หลักสูตรใด ขอให้ช่วยแจ้งชื่อให้งานกิจการนักศึกษา
ทราบด้วย เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในวันที่องคมนตรีจะมาตรวจเยี่ยมที่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน ได้แ ก่นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อั งคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้งการจัดทาแผน และนาเสนอแผน
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ อนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี รถออกเวลา 06.30 น.

๖
เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 09.30 น. ศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมความเป็นครู การประกัน
คุณภาพ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จะรับประทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
เวลา 13.00 น. เดินทางถึงอนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ท วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รับประทานอาหารเช้า
และเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังการนาเสนอแผน การแต่งกายขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อเหลืองกางเกงสีดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยภา แจ้งวันประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ห้อง 7202 เนื่องจากงานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพแจ้งการเลื่อนส่งผลการประเมินตนเอง เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

