รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 26 ตุลาคม 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 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ประธานที่ประชุมเปิดประชุมคณะกรรมการบริห าร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
11/2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 22 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18 คน

๒
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 คน (ระดับปริญญาโท) ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖4 วันที่ 16 กรกฎาคม
๒๕๖๔ ตามเสนอ ทั้งนี้มีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ คน
2. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.0๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการ
ชุมชนเข้มแข็ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดตกแต่ง
อาหาร แนว Food Stylist และ Street Food Dining หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการประกอบ
อาหารไทยเบื้องต้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑” หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องการบริการทับซ้อนของงานส่งเสริม
สุขภาพนักศึกษาและวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ดังต่อไปนี้
5.1 งานส่ง เสริมสุขภาพ กองกลาง ให้ปรับบทบาทการทำงานใหม่ โดยให้ดำเนินการในด้า น
มหาวิ ท ยาลั ย สู ่ ค วามยั ่ ง ยื น ในการดำเนิ น การเรื ่ อ งแผนความเสี ่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย แผนการบริ ห าร
ความต่ อ เนื ่ อ ง (Business Continuity Plan : BCP) และแผนงานอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ความยั ่ ง ยื น ของ
มหาวิทยาลัย และให้ปรับชื่อจากเดิมคืองานส่งเสริมสุขภาพ เป็น งานพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
สำหรับบุคลากรให้ไปประจำการ ณ สำนักงานอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องสำนักงานภูมิทัศน์แ ละ
สิ่งแวดล้อม เป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับไปดำเนินการต่อไป
5.2 ให้วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมรับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
และบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้กับวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมเพื่อให้ บริการด้าน
การรักษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมกำหนด
ขอบเขตการให้ บ ริ ก าร สิ ท ธิ ใ นการรั บ บริ ก าร สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรในส่ ว นที ่ น อกเหนื อ จาก
สิทธิบัตรทองเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
1.3 แจ้งสรุปผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ ก ุ ล ประธานที ่ ป ระชุ ม นำเสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม
2563 ถึง 26 กันยายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 26 กันยายน 2564) ดังนี้

๔

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 26 กันยายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 26 กันยายน 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕
4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน
ตุลาคม 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 18 ตุลาคม 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่
1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 18 ตุลาคม 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 18 ตุลาคม 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 18 ตุลาคม 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๖
4.5 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.5.1 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการกิจกรรม 2565
4.5.2 งบประมาณแผ่นดินและรายได้ ได้รับจัดสรร 2565
4.5.3 เอกสาร BB สำหรับแนบโครงการกิจกรรม
4.6 การจัดทำงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.6.1 แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ งบประมาณ 2566
4.6.2 แบบฟอร์มแสดงความต้องการครุภัณฑ์ งบประมาณ 2566
4.6.3 แบบฟอร์มสรุปปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2566
4.6.4 แบบฟอร์มแสดงความต้องการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2566
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลักษณะพนักงานชั่วคราว (กรณีอายุ 60 ปี)
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เสนอขอต่อสัญญาจ้าง อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ซึ่งอาจารย์จะ
หมดสัญญาในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี จำนวน
16 ชั่วโมง และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 23 ชั่วโมง ภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับปริญญา
ตรี จำนวน 8 ชั่วโมง และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจารย์เป็นผู้สอนในกลุ่มวิชาชีพครู
และเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และยังเป็นอาจารย์นิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ป.บัณฑิต
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 ขอต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลักษณะพนักงานชั่วคราว (กรณีอายุ 60 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
อาจารย์ ดร.สุภ ัช ฌาน์ ศรีเอี่ย ม เสนอขอต่อสัญ ญาจ้ าง ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
ซึ่งอาจารย์จะหมดสัญญาในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 12 ชั่วโมง และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 16 ชั่วโมง ภาระงานสอนในภาคเรียนที่
2/2564 ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 ชั่วโมง และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ อาจารย์เป็น
ผู้สอนในกลุ่มวิชาชีพครู และเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
และยังเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงาน
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 SUSTAINABLE VRU "มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ความสมดุ ล และยั ่ ง ยื น " วั น ที ่ 2 พฤศจิ ก ายน 2564
คณะครุศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้

๗
1.1 นายธนินทร์ธร เทียนดำรง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 รางวัลประเภทวิชาการ
ดีเด่น (VRU Academics Outstanding)
1.2 นายอิสระพงษ์ อุทุม นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป รางวัลประเภท
ดำเนินการตามค่านิยมของคณะและมหาวิทยาลัย (VRU Values Outstanding)
1.3 นางสาวคุรุร ัตน์ วรวณิช ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุส รณ์ รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
2. วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น มอบทุนการศึกษา
จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน 100,000 บาท
และ ปีการศึกษา 2565 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนเสมอภาคคณะครุศาสตร์
เป็นผู้พิจารณา
3. มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การขอรับทุนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2564
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ รายงานผล
การดำเนินการ ดังนี้
1. งานประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้ง ขอให้ส่งรายงาน
การประเมิน ตนเอง (SAR) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับหลักสูตร ในรูปแบบเล่มเอกสารและ
ไฟล์เอกสาร (Word และ PDF) ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
2. การดำเนิน งานจัดซื้อ -จัดจ้ าง เบิกจ่าย ขณะนี้ล ่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีก ารปรับ ระบบ
งบประมาณฯ 3 มิติมาเป็นระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และพัสดุ (ERP)
3. แจ้งความคืบหน้างานปรับปรุงห้องประชุม 7202 ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ห้อง 7204
รอติดป้ายหน้าห้อง และห้อง 7303 รอทำพื้นหลัง
4. คณะเพิ่มสัญญาณจุด WiFi จำนวน 1 จุด คือ หน้าห้อง 7101
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

