รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 11/2564
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
รูปแบบออนไลน์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
14. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
2. รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
15. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
17. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 18. อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
6. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
19. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
7. อาจารย์อรัญญา มุดและ
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
8. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
21. อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
9. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
22. นางสาวสายพิน ทาทอง
10. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
23. นางสมฤดี คัชมาตย์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
24. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
25. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
3. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
4. นางบุณยนุช เทียบแสน

5.
6.
7.
8.

นางเพชรรัตน์ รักธรรม
นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ประธานที่ประชุมเปิดประชุมคณะกรรมการบริห าร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิ กุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ เป็นกรรมการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
2. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น
22 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คน (ระดับปริญญาโท

๒
6 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน) ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้ งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม
๒๕๖๔ ระดับ บัณฑิตศึ กษา ให้มีผ ลตั้งแต่ว ันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ตามเสนอ ทั้งนี้มีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 คน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน
3. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.0๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 และ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖1
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 10/2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงาน
กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 360 คน
2. กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับทุน
จากมหาวิทยาลัย จำนวน 72 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้
2.1 ทุนศิษย์เก่า จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2.2 ทุนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น จำนวน 17 ทุน ทุนละ 5,000
บาท และจำนวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท
2.3 ทุนจากท่านอธิบดีสมคิด จันทมฤกและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก จำนวน
4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2.4 ทุนจากอาจารย์ลัดดา อิ่มอกใจ จำนวน 2 ทุน

๔
2.5 ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล จำนวน 1 ทุน
2.6 ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต จำนวน 1 ทุน
3. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดวันที่ 2
ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ รายงานผล
การดำเนินการ ดังนี้
6.2.1 แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ครั้งที่ 3 หัวข้อ หมวด 5-6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง จากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2564
6.2.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปรับปรุงฐานข้อมูล ให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดการอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งในที่ประชุม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
จะมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในช่วงเดือนมกราคม เรื่องการผลิตและพัฒนาครู และคณะ
จะจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการผลิตครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564
การทำวารสารของคณะครุศาสตร์ ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยแต่งตั้งทีมทำงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์
ดร.อรสา จรูญธรรมเป็นที่ปรึกษา เป้าหมายคือเข้า TCIฐาน1
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 14.10 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

