รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
4. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
5. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
6. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
7. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
8. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
9. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
10. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
11. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
2. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
3. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
4. อาจารย์อรัญญา มุดและ
5. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์
2. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
3. นายกิตติภัค สุดสะกรี

12. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
13. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
14. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
15. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
16. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
17. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
18. นางสาวสายพิน ทาทอง
19. นางสมฤดี คัชมาตย์
20. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
21. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

6. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
7. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
8. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
9. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน

4. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ เปิ ด ประชุ ม และแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
ให้ทราบ ดังนี้
1.1 อบรมหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบ อาจารย์หรือบุคลากร
ท่านใดที่ไม่ได้เข้าอบรมหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ขอให้
เข้าอบรมพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
1.2 เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามจากองคมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบ เรื่องกาหนดการรับการ
ตรวจติดตามจากองคมนตรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คณบดีจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบ เรื่องการประชุมเตรียม
ความพร้ อมเปิ ดภาคเรี ย นที่ 1/2562 ส าหรับอาจารย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น.
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ น าเสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือนมิถุนายน
2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มิถุนายน 2562)
นางสมฤดี คั ช มาตย์ รายงานผลการเบิ ก จ่า ยคณะครุศ าสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มิถุนายน 2562) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓
4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์
ประจาเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มิถุนายน 2562)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์ ประจาเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มิถุนายน 2562) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 (ร่าง) คาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์
นางสมฤดี คัชมาตย์ นาเสนอ (ร่าง) คาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๕
4.4 การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม ขอแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ สาหรับผู้ที่จะขอผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ใหม่ การนาผลงานไป
Proceeding จะไม่นับ และจะมีผลกับอาจารย์ในเรื่องการต่อสัญญาจ้างด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
ต่อไป
และแจ้งหลักสูตรที่ผ่านเห็นชอบจากสภาวิชาการ คือ สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารการศึกษา
ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะครุศาสตร์
โครงการการพัฒนาและการผลิตครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมที่ผ่านไปการอบรม EP ในวันที่
2 – 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีอาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการอบรม
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ได้ประชุมการเตรียมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ของ สสวท. ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ 1. จัดกิจกรรมสะเต็มให้กับนักศึกษาครูทุกคน เพื่อให้นักศึกษา
ประยุกต์กระบวนสะเต็มในการจัดการเรียนการสอน 2. จัดรายวิชา Coding หรือวิทยาการคานวณในรายวิชา
ชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการคิดในเรื่องของวิทยาการคานวณได้ ซึ่ง สสวท.จะจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ที่สอนสะเต็ม และ Coding ในมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 และได้จัดทาร่า ง
หลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้ว
การติดตามเรื่องการชาระค่าลงทะเบียนนักศึกษา ในรอบแรก คือก่อนสอบกลางภาค และรอบสองคือ
ก่ อ นสอบปลายภาค และของฝากให้ อ าจารย์ ช่ ว ยติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ จ่ า ยค่ า เทอมให้ ท าบั น ทึ ก แจ้ ง
มหาวิทยาลัยไว้ก่อน โดยให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล และชัดเจน
4.5 การรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา
2561
รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ ยง ปีการศึกษา
2561 ได้นาผลการดาเนินงานตามแผนมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการควบคุม ความเสี่ยง 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ ลดลงจากเดิม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ความเสี่ยงเรื่องของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุ
ศาสตร์น้อย แนวทางการควบคุมจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนคณาจารย์
สายวิชาการเร่งทาผลงานวิชาการตามรอบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมจัดกิจกรรมการควบคุมโดยการจัดทา
ฐานข้อมูลคณาจารย์สายวิชาการแต่ละท่าน ในข้าสู่ตาแหน่งวิชาการเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับความเสี่ยง 16 (ความเสี่ยงสูง) ลดลงจากเดิมเหลือระดับความเสี่ยง 12 (ระดับ
ความเสี่ ย ง 2 (ความเสี่ ย ง (สู ง )) รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ห าแนวทางในการปรับ ปรุง การควบคุ ม ความเสี่ ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – ความเสี่ยง
เรื่ อ งของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการคณะครุ ศ าสตร์ น้ อ ย ระดั บ ความเสี่ ย ง 16
(ความเสี่ยงสูง) ลดลงจากเดิมเหลือระดับความเสี่ยง 12 (ระดับความเสี่ยง 2 (ความเสี่ยง (สูง))
มติที่ประชุม รับทราบ และนาผลการประเมิ นจากคณะกรรมกรบริหารคณะครุศาสตร์ มาปรับปรุง
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปีถัดไป

๖
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ นั น ทิ ย า รั ก ตประจิ ต รองคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ รายงานการจั ด กิ จ กรรมประจ าเดื อ น
พฤษภาคม และมิถุนายน 2562 ดังนี้
1. วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม
จานน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จานวน 168 คน รุ่นที่ 2 จานวน 169 คน รวมเป็น 337 คน ค่าใช้จ่ายที่มอบให้วัดเป็น
ค่าบารุงวัด จานวน 121,320 บาท ค่าเช่ารถ จานวน 60,000 บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือได้จัดทาป้าย
คาสุภาษิต ข้อสรุปหลังจากดาเนินโครงการเรียบร้อย คือ ต้องมีอาจารย์ควบคุมรถดูแล และในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2562 คณะจะจัดโครงการอีก ครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียน และใน
ส่วนการออกวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ในโครงการต่อไปคณะจะจัดทาวุฒิบัตรให้เฉพาะอาจารย์ที่เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม ส่วนอาจารย์ที่มีหน้าที่ไปดูแลนักศึกษา ให้ทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษา ถ้าอาจารย์
ท่านใดที่ต้องใช้วุฒิบัตรเพื่อใช้ในการต่อสัญญา ขอให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกับนักศึกษาด้วย
2. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง จ านวน 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัล ลิ ก อาจารย์ป ระจาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นางสาวสายพิน ทาทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี และนายอิสระพงษ์
อุทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และมีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดาริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ระหว่างวันที่ 15 – 30
มิถุนายน 2562 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ นายภูธเนศ เกษางาม
นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 3 สาขาวิช าชีว วิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป ซึ่งขณะนี้นักศึกษาอยู่ร ะหว่างการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ
3. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้มีการประชุมอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาทุกหลักสูตร และได้พิจารณาร่าง
ประกาศวินัยและการแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้กับ
อาจารย์ที่ดูแลกิจการนักศึกษาตรวจสอบ เพื่อจะได้นาเรียนคณบดีออกเป็นประกาศให้ทราบต่อไป
4. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ ทากิจกรรมกับกองพัฒนานักศึกษา
ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายนักศึกษาปี 1 จะเข้ าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 รวมถึงอาจารย์หรือบุคลากรท่านใดที่
ยังไม่ได้เข้าอบรม ขอเรียนเชิญให้เข้าอบรมพร้อมกับนักศึกษา
5. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ขอเรียนเชิญอาจารย์
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ เวลา 08.30 น. และประมาณ 10.00 น. จะมีพิธีผูกข้อมือ
รับขวัญนักศึกษาใหม่ และเวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรมการเข้าฐาน ณ คณะครุศาสตร์
6. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ส่งนักศึกษาใหม่ให้กับหลักสูตร
7. วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมศิ ษย์
เก่าคณะครุศาสตร์ที่รวมตัวกันของเพชร 16 , 17 และ 18 รุ่นที่ 1 , 2 และ 3 ปทุมธานี ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 และเวลา 12.00 น. จะเดินทางไปถวายผ้าป่าการศึกษา ณ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร และ
จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัย เวลา 15.30 น.

๗
8. วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กาหนดการรับน้องใหม่ ที่กองพัฒนานักศึกษา
กาหนดไว้ จานวน 15 วัน นักศึกษาจะเริ่มทากิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น.
โดยแยกเป็นหลักสูตร สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งยังไม่มีรุ่นพี่ในการดูแล คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์จะเป็นพี่ดูแลนักศึกษาจนจบกิจกรรม และทุกวันพุธจะเป็นการรับน้องรวม และ
ขอให้หลักสูตรจัดอาจารย์ดูแลนักศึกษาด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมขอเพิ่มเติมข้อมูลการจัดผ้าป่าการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจานวนเงินผ้าป่าชมรมศิษย์
เก่าจะเป็นผู้ดูแล และขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
6.2.1 โครงการสร้างสุขในองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง แจ้งโครงการสร้างสุขในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายให้
อาจารย์และบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้มีความสุขในการทางาน และมีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
นโยบายการจัดการความสุขของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ และมีนโยบาย
หลั ก 4 ข้อ คือ Happy Heart Happy body Happy Relax และ Happy society และให้ คณะร่ว มกั น คิ ด
กิจกรรมที่ทาแล้วเกิดความสุข เพื่อให้มีความสุขในการทางาน รักองค์กร และมีความสามัคคี
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมให้ไปรับเสื้อสีเหลือง
ที่คณะ ซึ่งคณบดีมีนโยบายให้ใส่ในวันที่องคมนตรีจะเข้ามาตรวจติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ ในวันที่
26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.
6.2.2 งานประกันคุณภาพ
1. วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อบรม OKrs
2. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อบรมการกรอก Che QA Online รอบเช้า และรอบบ่าย ซึ่งจะ
ตรงกับโครงการทวนสอบของคณะ และขอให้ทุกสาขาต้องส่ง SAR ภายในวันนี้ เพื่อส่งให้กับงานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
3. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ให้ทุกสาขาส่ง CAR ให้กับงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี แจ้งให้ส่ง CAR หลังจากที่สาขาวิชา
ได้รับการตรวจประเมินแล้ว คณะจะรวบรวมข้อมูล มาใส่ใน SAR คณะ และขอเชิญ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะประชุม ซึ่งคณะจะรับการตรวจในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
4. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สานักงบประมาณจะเข้ามาตรวจโครงการตามยุทธศาสตร์ และ
งบลงทุน ซึ่งที่ปรึกษาสานักงบประมาณจะเข้ามาติดตามด้วยตัวเอง และงานบริหารจะจัดทาปฏิทินกิจกรรม
ประจาเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2562 ส่งให้อาจารย์ได้ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

