รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 15 กันยายน 2564
รูปแบบออนไลน์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
15. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
2. รศ.พนิดา ชาตยาภา
16. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
3. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
17. อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
18. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 19. อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
6. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
20. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
7. อาจารย์อรัญญา มุดและ
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
8. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
9. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
23. อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
10. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
24. นางสาวสายพิน ทาทอง
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
25. นางสมฤดี คัชมาตย์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
26. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
27. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
14. อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
2. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
3. นางบุณยนุช เทียบแสน
4. นางเพชรรัตน์ รักธรรม

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
5. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
6. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
7. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ประธานที่ประชุมเปิดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๐,๖๕๖,๔๐๐ บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีข้อเสนอแนะ

๒
จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
๑) งบประมาณรายจ่า ยจากเงิ นรายได้ จากการจั ด การศึ ก ษา จำนวน ๑๘๘,๕๘๒,๒๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๒) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามสิงคโปร์ จำนวน ๙๒,๔๐๘,๖๐๐ บาท (เก้าสิบสองล้านสี่
แสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ จำนวน ๘๙,๖๖๕,๖๐๐
บาท (แปดสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
2. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะ
3. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูต รและมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมจำนวน
ทั ้ ง สิ ้ น ๑๕๕ คน (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ๑๔๙ คน ระดั บ ปริ ญ ญาโท ๓ คน และระดั บ ปริ ญ ญาเอก ๓ คน)
ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้ งแต่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ตามเสนอ ทั้งนี้มีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒ คนและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ คน
4. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.0๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
5. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ ดร.วิญญู วีรยางกูร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คุณวุฒิปริญญาเอก
Ph.D. Marketing โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยินดีให้โอนมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
1. คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบ กำหนดการตรวจเยี ่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผ่านระบบ ZOOM meeting
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่
ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยให้คณะทุกคณะเสนอ
โครงการเพื่อยื่นข้อเสนอการวิจัย และให้ถือเป็นพันธกิจสำคัญของคณบดีในการกำกับติดตามเพื่อให้เกิดผล
งานวิจัยของหลักสูตรและคณะ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ ก ุ ล ประธานที ่ ป ระชุ ม นำเสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน
กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กันยายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
ประจำเดือน กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กันยายน 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
ประจำเดือน กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กันยายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กันยายน 2564) ดังนี้

๔

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งบประมาณได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.3.1 ตารางสรุปงบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานตารางสรุปงบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

4.3.2 รหัสงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2565
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งในที่ประชุม ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบในการตัด
งบประมาณจากระบบงบประมาณฯ 3 มิติเป็นระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และพัสดุ
(ERP)
นางสมฤดี คั ช มาตย์ รายงานรหั ส งบประมาณแผ่ นดิ น และงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2565
ตามเอกสารแนบ เพื่อใช้ประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๕
4.3.3 รายละเอียด กนผ.01 และ กนผ.02
นางสมฤดี คัช มาตย์ รายงานรายละเอียด กนผ.01 และ กนผ.02 ตามเอกสารแนบ เพื่อ ใช้
ประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้ง แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2565 โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อมอบให้แต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
นางสมฤดี คัชมาตย์ แจ้งแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อมอบให้แต่ละสาขา
และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงาน
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จะจัดในวันที่
22 กั น ยายน 2564 รู ป แบบออนไลน์ โดยมี ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการสายวิ ช าการ จำนวน 4 คน และ
สายสนับสนุน จำนวน 2 คน รวม 6 คน คณะได้จัดหาของทีร่ ะลึกให้เรียบร้อยแล้ว
2. วั น ที ่ 7 กั น ยายน 2564 นายธี ร ภั ท ร์ รุ ่ ง สว่ า ง นั ก ศึ ก ษาชั ้ น ปี ท ี ่ 4 สาขาวิ ช าภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไปประกวด
ระดับชาติ
3. วันที่ 8 กันยายน 2564 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ของ
กองพัฒนานักศึกษา
4. วันที่ 15 กันยายน 2564 มีกิจกรรมเปิดโลกชมรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
หัวข้อ “วิศวกรสังคม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” จำนวน 22 มหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
มติที่ประชุม รับทราบ

๖
6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ รายงานผลการ
ดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งงานปรับปรุงอาคารเรียน 6 ชั้นล่าง อาคารเรียน 7 ห้อง 7101, 7202, 7204, 7303 และ
บริเวณลานระหว่างอาคารเรีย น 6 และอาคารเรียน 7 โดยในส่ว นการปรับปรุ งระหว่า งอาคารเรี ย นนี้
มหาวิทยาลัยนำไปดำเนินการให้ โดยใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์ โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ
2565
2. งานประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้งวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

