รายงานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
3. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
4. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
5. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
6. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
7. รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
8. ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
9. ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
10. อาจารย์เสริม พงศ์ทอง
11. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
12. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
13. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
14. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
15. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
16. ผศ.ดร.สุวรรณ จุ้ยทอง
17. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
18. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
19. อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
20. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
21. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
22. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
23. อาจารย์แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
24. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
25. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
26. อาจารย์คันธรส ภาผล
27. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
28. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
29. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง
30. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
31. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
32. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
33. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ
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ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
อาจารย์อรัญญา มุดและ
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์ศัสยมน สังเว
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
อาจารย์ ดร.สุภชั ฌาน์ ศรีเอี่ยม
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
อาจารย์สายนภา วงศ์วศิ าล
Miss Yuhui Guo
Miss Shuying Cai
Dr.Vanny Maria Agustian Tiwow
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
อาจารย์อนันต์ ลากุล
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสมฤดี คัชมาตย์
นายกิตติภัค สุดสะกรี
นางบุณยนุช เทียบแสน
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า
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67. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
68. นายบรรเจิด ปานสอน
69. นางระเบียบ เย็นใจ
70. นางสุรีย์ ไทยแท้

71.
72.
73.
74.

รายชื่อผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
2. Dr.Robert William Larsen
3. ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
4. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
5. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต

6.
7.
8.
9.

นางสารวจ สุขสบาย
นางสุพิศ จงอ่อนกลาง
นางหนูจีน หอมขจร
นางสาววาสนา กลมเกลียว

อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
นายล้อมพงค์ บริรักษ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีเรื่องที่คณะจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. แนะนาอาจารย์ใหม่
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุ ศาสตร์ ขอแนะนาอาจารย์ใ หม่ ป ระจ า
สาขาวิชาภาษาไทย คือ อาจารย์อนันต์ ลากุล
มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์คนใหม่ 2 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
3. ปฏิทินกิจกรรมประจาเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งกิจกรรมประจาเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2562 เนื่องจากมีกิจกรรมของคณะค่อนข้างเยอะ จึงได้จัดทาเป็นปฏิทินกิจกรรมให้กับอาจารย์และ
บุคลากรได้ทราบ และขอแจ้งกิจกรรมของวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ของคณะครุ
ศาสตร์ เรื่อง “หลักสูตรอิงสมรรถนะ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณีมาให้ข้อคิด ในการปรับ
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ได้ให้ข้อเสนอไว้ 4 ขัน้ ตอน คือ หลักสูตรที่
มีอยู่แล้ว ควรจะเพิ่มอะไรเข้าไป จนถึงขั้นที่ 4 ขั้น Advance ซึ่งเราก็คาดหวังว่าอาจารย์คณะครุศาสตร์อยู่ในขั้น
Advance ซึ่งเราจะค่อยๆ เริ่มไปเนื่องจากเรามีกิจกรรมเยอะ อย่างไรก็ตามคณะต้องปรับเพราะว่า หลักสู ตรอิง
สมรรถนะในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือคือกลุ่มที่ผลิตครูก็
ต้องผลิตครูในหลักสูตรอิงสมรรถนะ ซึ่งถ้าเราปรับเรียบร้อย เราไปข้ามขั้นเป็น Active Learning รองศาสตราจารย์
ดร.ทิศนา แขมณี บอกว่าสมรรถนะมันคือ รู้แล้ว มีทักษะแล้ว แล้วเอาไปใช้อย่างไรให้เกิดเป็นผลงานออกมา ซึ่งมัน
หมายถึงเกิน ขั้น ในเชิ งผลิ ตภาพไปแล้ ว หลั งจากนี้กลุ่ ม มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ภาคกลาง จานวน 5 แห่ งได้ แ ก่
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มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ร าไพพรรณี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะร่วมกันปรับ มคอ.
3 ซึ่งเราจาเป็นต้องใช้เหมือนกันหรือไม่อยู่ในดุลพินิจของเรา บางทีรายวิชาเหมือนกันให้เราลองดูว่าเขาคิดอย่างไร
เราคิดอย่างไร แล้วเราก็เอามาปรับใช้ อันดับแรกคือรายวิชาชีพครู เนื่องจากแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ที่คุยกันคือขอให้เป็นกลุ่มวิชาชีพครูก่อน และสิ่งที่จะต้องตามมาคือเรื่อง SIL (School Integrated Learning) ซึ่ง
มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องทา คือเราต้องดูผลที่มันจะเกิดขึ้นกับหลักสูตรนี้เป็นสิ่งที่ใหม่ ที่ต้องทา และอาจจะต้อง
ประชุมคุยกันอีกที เนื่องจากเป็นเรื่องที่สาคัญและละเอียดอ่อนที่ต้องวางแผนให้ดี ตั้งแต่ ปี 1 ถึง ปี 4
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 มีทั้งหมด 424 คน ที่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในจานวน 424 คน มีนักเรียนทุน
เอราวัณ ได้แก่ส าขาวิช าชีว วิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิช าภาษาไทย และสาขาคณิตศาสตร์ แต่ไม่มี
นักศึกษาเข้ามา นักเรียนทุนเอราวัณจะได้ทุนจากสานักการศึกษา กรุงเทพมหานครปีละ 100,000 บาท ซึ่ง
จานวนก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะแจ้งไว้ อีกกลุ่มคือทุนรัชกาลที่ 10 จากโรงเรียนเดิม และขอฝากให้
แต่ละหลักสูตรช่วยสอบถามนักศึกษาว่าคนไหนได้รับทุนนี้อีก และขอให้แจ้ง คณะทราบด้วย ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้
องคมนตรีจะต้องสอบถาม
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 คณะจะจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยชมรมศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์
จะนาไปถวายวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษา
ค่อนข้างขัดสน และนักศึกษาบางสาขาก็ไม่ได้ชาระค่าลงทะเบียน ในวันนี้ จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมกัน
ทาบุญร่วมกัน ซึง่ เงินทุนจะไม่ได้อยูท่ ค่ี ณะ ชมรมฯ จะเป็นผูด้ แู ลและคณะจะทาเรือ่ งขอทุนกับชมรมอีกครัง้ และขอ
เชิญอาจารย์เดินทางไปร่วมทาบุญด้วยกัน
วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 กาหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2561 จะเป็นของระดับหลักสูตร ส่วนอาจารย์ในหลักสูตรท่านใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลลงระบบ Che Qa Online
สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ และขอให้หลักสูตรคอยติดตามการยืนยันในระบบด้วย เนื่องจากคะแนนของ
สาขาต้องนามาเป็นตัวชี้วัดของคณะด้วย และขอให้ยืนยันวันเวลาและสถานที่กับกรรมการที่จะมาตรวจประกันด้วย
หากหลักสูตรใดมีปัญหาติดขัดตรงไหน ขอให้แจ้งกับผู้บริหารได้
วั น ที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 กิ จ กรรมบรรพชาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใน ณ วั ด พยอม จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กาหนดตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และทุกหลักสูตรที่รับการตรวจประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง CAR ให้กับคณะด้วย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สานักงบประมาณจะเข้ามาตรวจติดตามการใช้งบประมาณโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ และงบลงทุน ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าสานักงบประมาณขอเลื่อนกาหนดการไปก่อน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการวิช าการ
ครั้งที่ 7/2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 7202
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กาหนดตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2561 ห้องประชุม 7202 และขอเชิญประธานและเลขาแต่ละหลักสูตรร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลด้วย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2562 เนื่องจากอาคาร 80 ปี ปิดซ่อม
จึงต้องมาใช้ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์แทน เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจานวนพันกว่าคน และมีหลายหลักสูตรที่ไม่
มีนักศึกษาเลย มหาวิทยาลัยจึ งมีมติให้ปิดหลักสูตร ซึ่งการปิดหลักสูตรมี 2 แบบคือ ปิดแบบถาวร หมายถึง ไม่มี
นักศึกษามาสมัครเลยติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา หลักสูตรจึงต้องปิดไปโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ สกอ. และปิดรับ
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นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย จึ ง ต้ อ งปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าต้องปิดหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรยังต้องอยู่ในหลักสูตรเดิม และในปีการศึกษาหน้าต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์สาขาให้มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งคือนักเรียนไม่เข้าใจว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษเรียนอย่างไร จึงคิดว่าต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา และในปีนี้คณะครุ ศาสตร์มีหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตรคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งสาขาการประถมศึกษาเดิมตามแผนขอรับจานวน
30 คน แต่มีนักศึกษาสนใจถึง 59 คน คณะจึงต้องขอขยายจานวนนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ
เรื่องการติดตามโครงการผลิตและพัฒนาครูและโครงการตามยุทธศาสตร์ ขององคมนตรี ตามกาหนดการ
เดิ ม คื อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตอนนี้ ไ ด้ รั บ แจ้ ง มาเป็ น วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2562 และมาเป็ น วั น ที่
26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งขณะนี้กาหนดได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกาหนด แต่เท่าที่ทราบคือประมาณเดือ นกรกฎาคม
2562 ซึ่งเราก็กังวลจะไม่มาในช่วงคณะตรวจประกันคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามให้หลักสูตรเตรียมนักศึกษาเรื่อง
พระราโชบาย ทั้ง 4 ด้านของรัชกาลที่ 10 ในช่วงเวลารับน้องก็อยากให้ช่วยเสริมตรงนี้ด้วย
เรื่องการพระราชทานปริญญาบัตรรอบใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยได้ผ่านไป
แล้ว มหาวิทยาลัยเราโชคดีที่เป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้รับกับรัชกาลที่ 10 พอหลังจากพิธีบรมราชาภิเษกแล้วนั้น พระราช
พิธีจะเปลี่ยนไปคือ ท่านจะพระราชทานเป็นภูมิภาค วันแรกของแต่ละภูมิภาคในหลวงจะพระราชทานปริญญาบัตร
และในวันที่ 2 จะให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี แทน
เรื่ องการซ่อมแซมหล ังคาห้ องพั กอาจารย์ ซึ่งก็ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ ว และขอขอบคุณอาจารย์
จิตเจริญ ศรขวัญที่มาเป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง และดูแลจนงานซ่อมแซมสาเร็จไปด้วยดี งานต่อไปคณะจะ
ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า และฝ้าเพดาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอรายงานการประชุม อาจารย์
และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 7301
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการตามยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งโครงการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี
ที่ คณะรับมา มี 2 โครงการคือ 1. โครงการอ่านออกเขียนได้ และ 2. โครงการ O-Net จึงขอให้สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาช่วยโครงการ O-Net ด้วย และนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้แต่ละโรงเรียนมีพี่เลี้ยงประจา
โรงเรียน จึงขอให้อาจารย์ช่วยลงพื้นที่ทั้ง 2 โครงการด้วย ซึ่งได้กาหนดโรงเรียนในเป้าหมายกาหนดไว้จังหวัดละ
20 โรงเรียน ผลตอบรับกลับมามีโรงเรียนที่สนใจขอเข้าร่วมโครงการ จังหวัดปทุมธานี 30 โรงเรียน และจังหวัด
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สระแก้ว 33 โรงเรียน ขณะนี้คู่มือในการพัฒนาครูได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการอ่านออกเขียนได้ อาจารย์
ชยพล ใจสูงเนิน เป็นผู้ดูแล และได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ ซึ่งอาจารย์ได้ออกแบบชุดฝึก
ในการอ่ า น 3 ระดั บ คื อ ระดั บ ต้ น ระดั บ กลาง และระดั บ สู ง ส่ ว นโครงการ O-Net จะมี อ าจารย์ ใ นสาขา
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ที่ช่วยทาคู่มือในการพัฒนาครู และให้ครูนาไปพัฒนาเด็กต่อ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ปลูกต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งว่ามหาวิทยาลัย มีนโยบายให้คณะ
ปลูกต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10 คือ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งขณะนี้มีราคาต้นละ 600 บาท และมอบให้หัวหน้าสานักงาน
เป็นผู้จัดซื้อ ช่วยกันปลูก และขอให้ช่วยกันดูแลให้สวยงาม และถ้าต้นไม้มีราคาถูกลงจะจัดซื้อมาปลูกเพิ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 กิจกรรมจิตอาสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสาของรัชกาลที่ 10
เป็นกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดูแล และพยายามให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่ไม่มี
ผลตอบแทนเป็นคะแนน จึงขอฝากให้อาจารย์ช่วยกันปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัย
กาหนดให้จัดกิจกรรมทุกวันพุธที่ 1 ของแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง
เดือนเมษายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 งานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง
มาประชุมในการเตรียมส่งนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้คณะครุศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไป
โรงเรียนแล้ว ผลที่ได้รับจากการประชุมมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ฉะนั้นก่อนส่งนักศึกษาฝึกสอนจึงขอให้อาจารย์ช่วย
ทบทวนด้วย เช่น หากโรงเรียนใดดูแล้วไม่มีความปลอดภัย ก็ขอให้ทบทวนการส่งนักศึกษาไปฝึกสอน และที่จะขอ
หารือคือ การไปนิเทศนั กศึกษา ซึ่งการนิเทศมีหลายรูปแบบ และบางโรงเรียนแจ้งมาว่าไม่มีอาจารย์ไปนิเ ทศ
นักศึกษาเลย จึงขอให้สาขาช่วยชี้แจงให้กับครูพี่เลี้ยงหรือทางโรงเรียนให้ทราบด้วย
เรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพ สาหรับนักศึกษารหัส 62 ทุกคนต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ที่ผ่านมาที่ได้แจ้งไว้ว่าไม่ต้องสอบวิชาเอก แต่วิชาเอกต้องได้ 2.50 ขึ้น
ไปและจะสอบแต่วิชาชีพครูเท่านั้น แต่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าต้องมีการสอบทั้งวิชาเอก และวิชาชีพครู
วิชาเอก ต้องได้ 2.00 ขึ้นไป ซึ่งลดลงให้จาก 2.50 ส่วนวิชาชีพครู ต้องได้ 2.00 ขึ้นไป เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น
จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ทราบด้วย เพราะนักศึกษาต้องเก็บ Profile เก็บ Bio data
ตั้งแต่วันนี้ให้เก็บ เป็ น Portfolio เช่น การไปทากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมความเป็นครู และทุกอย่ า งที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นครู ความเป็นพลเมืองดี ถ้าหากช่วงนี้นักศึกษามีกิจกรรมประกวดอะไรก็ตาม
ขอให้สาขาช่วยสนับสนุนนักศึกษา เพราะว่าจะเป็น profile ของนักศึกษาเอง เวลาที่นักศึกษาจะส่งขอใบประกอบ
วิช าชีพครู เบื้ องต้น การประเมินความเป็นครู อาจจะประเมินที่คณะ ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา
ที่เข้าใจว่านักศึกษาจบแล้วจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้น แต่ความเป็นจริงคือให้
สถาบันเป็นผู้ประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะเป็นครูมากน้อยแค่ไหน และส่งผลไปให้เขา ส่วนมากคณะจะ
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ประเมินไปว่านักศึกษาประเมินผ่าน ฉะนั้นการที่นักศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูนั้น สาขา และคณะต้องเป็น
ผู้ประเมิน เช่น กิจกรรมครบหรือไม่ สาขาและคณะมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาได้รับใบประกอบวิชาชีพครูได้ หลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2562 ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรใหม่ นอกนั้นเป็นหลักสูตรปรับปรุง อาจารย์สามารถ
ดู ไ ด้ จ ากหน้ า ปก มคอ.2 ซึ่ ง จะไม่ มี ค าว่ า หลั ก สู ต รใหม่ เพราะสภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์/ ศึ ก ษาศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา ได้ตกลงกันแล้วว่าในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
ใช้ระยะเวลาสั้น เราจึงไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรใหม่ได้ ซึ่งหลักสูตรใหม่ต้องมีกรรมการชุดใหม่ แต่หลักสูตร
ปรับปรุงยังเป็นกรรมการชุดเดิมอยู่ ดังนั้นกรรมการหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรใหม่จึงไม่ต้องกังวล ขณะนี้คุรุสภามี
นโยบายที่จะยกเลิก 11 มาตรฐาน แต่ มาตรฐานใหม่ยังไม่ออก รายละเอียดอื่นก็ยังไม่มี ซึ่งพยายามติดตามให้ว่ามี
ร่ า งออกมาหรื อ ยั ง มาตรฐาน 4 มาตรฐานที่ คุ รุ ส ภาจะใช้ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี 2562 ปรากฏว่ า กรรมการยั ง ไม่ มี
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ส่งไปที่คุรุสภาทั้งหมดต้องชะลอเอาไว้ก่อน เช่น เรื่องใบประกอบวิชาชีพ เรื่องขออนุมัติหลักสูตร
เนื่องจากกรรมการชุดเก่าหมดวาระ
การดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผ่านมาคือ การอบรม Executive Functions : EF ของอาจารย์
ระดับปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้ดาเนินการไป 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จานวน 54 คน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และรุ่นที่ 2 จานวน 120 คน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การอบรม
Executive Functions : EF เป็นเรื่องสาคัญของสมองส่วนหน้า จึงอยากให้อาจารย์ในคณะได้รับการอบรมด้วย
หากมีโอกาสจะหาวิทยากรมาจัดอบรมให้
การประชุม เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เรื่องของ สสวท. โดยความร่วมมือกับคณบดี
คณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ซึ่ ง ผศ.ดร.ณั ฐ กรณ์ คิ ด การ คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน จะจัดอบรมอาจารย์ในเรื่องของการสอนสะเต็ม อบรมเรื่องของ
Coding ทางด้านวิทยาการคานวณ ซึ่งเป็นการรวมระหว่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้อง
นาเอารายวิชาเหล่านี้ไปสอนสอดแทรกให้กับนักศึกษาครู ซึ่งนักศึกษาทุกสาขาต้องเรียน สาขาทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ อาจจะต้องเรียนมากหน่อย เพื่อให้นักศึกษาครูนาไปใช้ตอนฝึกสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักหลักสูตร
พวกนี้ รู้ จั ก แหล่ ง เรี ย นรู้ ว่ า สื่ อ การสอนพวกนี้ อ ยู่ ที่ ไ หนบ้ า ง อี ก ส่ ว นคื อ งานพั ฒ นาครู น่ า จะประมาณเดื อ น
พฤศจิกายน หรือธันวาคม อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องเข้าอบรมเรื่องนี้ก่อน ส่วนสาขาอื่นๆ ต้องดูก่อน
ว่าจะอบรมเรื่องอะไร
เนื่ อ งจากในปี ก ารศึ ก ษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ปลี่ ย นแปลงการเปิ ด ภาคเรี ย นให้ เ ร็ ว ขึ้ น ในวั น ที่
24 มิถุนายน 2562 ผลที่ได้ตามมาคือจานวนนักศึกษาได้มากขึ้น จากภาพรวมของมหาวิทยาลัย และวันสุดท้าย
ของการเรียนคือวันที่ 11 ตุลาคม 2562 จึงขอให้อาจารย์วางแผนการทางานให้ดี กาหนดสอบปลายภาควันที่
25 - 29 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งเกรด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ท่านใดที่ลืมส่งเกรดภาค
เรียนที่ 2/2561 ขอให้ดาเนินการส่งเกรด และส่ ง มคอ.5 ให้เรียบร้อยด้วย กาหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กาหนดสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่
1/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ขอสอบถามเรื่องการออกฝึกสอน ในภาคเรียนที่ 1/2562 จะมีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 และปีที่ 5 อีกทั้งยังต้องออกสังเกตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงขอสอบถามแนวทางบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
จัดทาคู่มือ และการออกฝึกสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ชี้แจงให้ทราบว่าคณะครุศาสตร์ในกลุ่ม
ภาคกลางจะประชุมหารือกันก่อน อีกปัญหาคือ ในปีการศึกษา 2564 จะมีนักศึกษาปี 5 และนักศึกษาปี 4 ที่
ต้องออกฝึ กสอน เพราะฉะนั้ น จึ งเป็ น ปั ญหาที่ต้องแก้ไขก่อน ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และขอหารือการรับ
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นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS อยากให้แต่ละสาขาไปประชุมกันว่าจะเข้าระบบ TCAS หรือไม่ ทั้งนี้
ระบบ TCAS ไม่ได้บังคับว่าเข้าหรือไม่ก็ได้ ให้แต่ละสาขาเป็นผู้เลือกได้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 งานกิจการนักศึกษา
อาจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้แจ้งงานกิจการนักศึกษา
ไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบตรงกัน จึงขอแจ้งกิจกรรมที่มี
เพิ่มเติมคือ
ชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จะจัด กิจกรรมที่มีประโยชน์ ให้กับคณะครุศาสตร์ คณะจึงแจ้งไปว่าคณะ
ครุศาสตร์เรามีนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนการเรียนการสอน บางคนไม่มีบิดา มารดา ไม่มีผู้ส่งเสริมให้
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น อี ก ทั้ ง ต้ อ งดู แ ลยาย และน้ อ งๆ และมี นั ก ศึ ก ษาหลายคนที่ ต้ อ งไปท างาน part time
ตอนกลางคืน ตอนเช้ามาเรียนหนังสือ เพื่อที่จะหารายได้ บางรายกู้ กยศ. บางรายกู้ กรอ. และบางรายไม่ได้กู้
ทางชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า จะจั ด ทอดผ้ า ป่ า เพื่ อ การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ในวั น ที่
29 มิถุนายน 2562 และมีศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของโรงเรียนก็ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา จานวน 100,000
บาท ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วย ทั้งนี้ที่ได้ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งต้องขอกราบขอบคุณ รศ.ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์ ที่ช่วยประสานงาน การที่ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เนื่องจากเป็นอานิสงส์ของผู้ให้การ
สนับสนุน และทาบุญเยอะ เราจึงต้องนาไปถวายที่วัดท่าไม้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมถวายผ้าป่า
การศึกษา ขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่งานกิจการนักศึกษา เพื่อจะได้ประสานขอรถเพิ่มเติม
กิจกรรมรับน้องใหม่ปี 2562 และได้รับคาชมจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
จะมีอาจารย์ในสาขาเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 - 18.30 น .
ช่วยดูแลตลอดเวลา โดยไม่ให้เกิน 18.30 น. และในปีนี้ มีนักศึกษาน้องใหม่ ทาให้ มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมี
จานวนจากัด จึงได้ประสานกับกองพัฒนานักศึกษาเพื่อหาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ทุกวันจะ
เป็นวันรับน้องแยกสาขา เฉพาะวันพุธเป็นการรับน้องรวม และเมื่อวันพุธที่ผ่านมีกิจกรรมจิตอาสาโดยการปลูกต้น
รวงผึ้ง ที่ต้องรีบทากิจกรรมนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ ประสงค์จะกู้ กยศ. และ กรอ. ต้องเข้าระบบ e-Studentloan
ปีนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 95 เปอร์เซ็น ต์ ประสงค์จะกู้ กยศ. ถ้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่ทากิจกรรมจิตอาสาจะ
ไม่สามารถลงทะเบียนกู้ยืม กยศ.ได้ และในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 จะเป็นโครงการจิตอาสาของรัชกาลที่ 10
ทุกวันพุธต้นเดือน คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ระดมจิตอาสาจากคณะเพื่อไปทาจิตอาสา
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธต้นเดือน ถึงเดือนเมษายน 2563 นักศึกษาจะมีกิจกรรมสะสมว่าทาจิตอาสามา
กี่ครั้ง และจะมีประกาศเกียรติคุณ หรือเกียรติบัตรจากรัชกาลที่ 10 มอบให้ และมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าอบรมจิตอาสา 904 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชื่อนายภูธเนศ เกษางาม ซึ่งขณะนี้
นั กศึกษาอยู่ ร ะหว่างการอบรม จะสิ้ น สุ ดการอบรมวัน ที่ 30 มิถุนายน 2562 และจะเป็นตัว แทนในการนา
นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมทากิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่อไป
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 จะจัดกีฬาเฟรชชี่ครุศาสตร์สัมพันธ์ และกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์จะจัดในเดือน
มกราคม 2563 ซึ่งงานกิจการนักศึกษาจะทาบันทึกขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา
ประกาศคณะครุศาสตร์เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีมติในที่ประชุมแล้วว่าจะปรับ
คาบางคา และลดความเข้มลง ซึ่งได้แจ้งให้กับกองพัฒนานักศึกษาได้ทราบแล้วว่าคณะจะแนบประกาศของคณะให้
ทราบตั้งแต่ต้น เนื่องจากมีผู้ปกครองไปอ่านประกาศของมหาวิทยาลัย จึงทาให้เกิดความเข้าใจผิดไป
กิจกรรมไหว้ครูของคณะครุศาสตร์ ได้จองห้องประชุมราชนครินทร์ไว้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 1 สิงหาคม
2562
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 30 – 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จะนานักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่จะเข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้ส่งตัวแทนใน
สาขาวิชาแทน อาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่ประสงค์จะรับวุฒิบัตรเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้าง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 งานบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้งในที่ประชุมให้ทราบ
ดังนี้
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อบรม Okr ซึ่งเป็นรอบที่ 3 โดยรอบแรกให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เข้าอบรม และ
เจ้าหน้าที่ก็กลับมาดาเนินการ ซึ่งก็ทาไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในรอบต่อไปจะเป็นรอบที่อาจารย์ต้องเข้าอบรม
Okr คือ KPI Okr ไม่จาเป็นสาหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ เพราะฉะนั้น Okr คือวัตถุประสงค์ที่ทาให้เราเดิน
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คณะกาหนด จึงไม่ใช่งานประจาที่ทาทุกวัน และต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์งาน
ที่ทาให้ประสบความสาเร็จ คือทางานเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการใหม่ กระบวนการใหม่ ที่สามารถทาให้งานสาเร็จ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อบรมการกรอก Che Qa online และขอให้สาขาประสานกับกรรมการตรวจ
ประกัน แจ้งวันเวลา และสถานที่ให้กรรมการทราบด้วย ส่วนในการกรอกข้อมูลในระบบ Che ขอให้ดาเนินการให้
เรียบร้อยด้วย และจากการที่ช่วยตรวจสอบเล่ม SAR บางสาขานาข้อมูลของไฟล์เดิมมาใช้ ทาให้ค่าเป้าหมายผิด
จึงขอให้สาขาช่วยตรวจสอบให้เรีย บร้ อยด้วย หรือไม่ก็สามารถตรวจสอบค่าเป้าหมายได้ที่หน้าเวปของส านัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มงานบริหารได้ประชุมการจัดทาโครงร่างองค์กร ซึ่งเป็นการ
ประชุมครั้งที่ 3 ถ้ามหาวิทยาลัยจะเข้าสู่เกณฑ์ EdpeX คณะต้องทา Organization Profile ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
จัดทาเป็นโครงร่างองค์กร ขณะนี้ก็พยายามทาของคณะครุศาสตร์ ในสัปดาห์หน้าเราก็จะประชุมเพื่อปรับปรุง
โครงการองค์การให้ผู้บริหารรับทราบ
ขณะนี้คณะครุศาสตร์ อยู่ในระหว่างช่วงรับน้องจะมีอาจารย์ มีนักศึกษาที่ต้องคอยดูแลน้องใหม่ จึงขอให้
อาจารย์ช่วยตรวจสอบห้องพัก การเปิดน้า เปิดไฟ ให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบ
และแจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการชาระค่าลงทะเบียน เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ไม่ชาระค่าลงทะเบียน แล้ว
มาทาเรื่ องของลงทะเบี ย นในช่ว งสอบปลายภาค ซึ่งกว่าจะดาเนินการเรื่องให้ ผ่ านไปได้ก็มีปัญหาหลายเรื่อ ง
จึงขอให้ช่วยตรวจสอบนักศึกษาในความดูแลด้วย
ปิดประชุม เวลา 14.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

