รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. รศ.พนิดา ชาตยาภา
3. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
7. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
8. อาจารย์อรัญญา มุดและ
9. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
10. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ
11. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
12. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
13. ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผศ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
อาจารย์จิตตรี พละกุล
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
2. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล

3. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ
2. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
3. นางบุณยนุช เทียบแสน
4. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

5. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
6. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
7. นางสาวพัชรี มารยาตร์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม เปิดประชุม คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม จำนวน 28,706,391.19 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)
เพื่อดำเนินการในส่วนของประมาณที่ถูกพับไปในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดการ

๒
ธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) ปรับปรุงลานจอดรถ และอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี
เงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติให้โ อนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณแผ่นดินจากรายการปรับปรุง
อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10,252,678 บาท
(สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) จากสำนักงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยใช้
งบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยในการดังกล่าว จำนวน 28,706,391.19 บาท (ยี่สิบแปด
ล้านเจ็ดแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)
2. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของคณะครุศาสตร์ ดังนี้
2.1 หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ท ั ่ ว ไป (หลั ก สู ต ร 4 ปี ) (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562
2.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562
2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2.5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562
2.6 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 กิจกรรมงานวันเจ้าฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณที่คณาจารย์และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 –
2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้ง (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ ในส่วนของคณะ
ครุศาสตร์จะอยู่ที่ด้านการผลิตและพัฒนาครู นโยบายที่ 2 ยกระดับการผลิตและพัฒนาครู ร่วมพัฒนาครูและ
โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสูง
1. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ (Cope)
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูและปลูกฝังทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะ
ความเป็นสากล (Cope)
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Cope)
4. สร้างแฟลตฟอร์มและเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพครูและสร้างนวัตกรทางการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศ (Adept)
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาครูและยกระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบ
ประจำพื้นที่ (Transform)

๓
6. จัดตั้งโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในท้องถิ่นสู่
ระดับสากล (Adept)

มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การประชุมชี้แจง OKR ระดับคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้งการประชุมชี้แจง OKR ระดับคณะ
และมีประกาศให้ประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรูปแบบ OKR โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดประชุมชี้แจงให้
คณาจารย์ทราบ แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดการอะไร คณะจึงขอสอบถามในที่ประชุมว่าคณะเป็นเป็นผู้จัดประชุม
เพื่อเตรีย มความพร้อมให้อาจารย์ได้ทราบรายละเอียดก่อน โดยจะจัดประชุมอาจารย์ทั้งคณะ วันพุธที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชนครินทร์
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 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-

๔
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่
2 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อาจารย์อรัญญา มุดและ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตามที่คณะมีมติเลือก บริษัท WISDOMWIDE จึงขอแจ้งให้หลักสูตรทราบถึงการ
ที่จะให้นักศึกษาเข้าระบบฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปี และขณะนี้ได้แจ้งให้บริษัทดำเนินการเตรียมจัดสอบวัด
ความรู้ placement ในวันพุธหน้า เนื่องจากจะต้องจัดพร้อมกัน ทั้งนี้ขอให้สาขาแจ้งนักศึกษาให้ทราบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุ มจึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 - 4 แจ้งนักศึกษาให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ผลการเลือกตั้ง
ได้แก่ นายธีรภัทร รุ่งสว่าง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
2. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการ
จัดทำคลิป จึงขอให้สาขาช่วยสรรหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการพูดเชิงบวก เพื่อเป็นตัวแทน
คณะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. วั น ที ่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 นั ก ศึ ก ษาจิ ต อาสาคณะครุ ศ าสตร์เ ป็ นตั ว แทนในการเชิ ญพวง
มาลาให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติในพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2564
4. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์
5. กิจกรรมกีฬาลูกเจ้าฟ้า ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ทำการสำรวจแล้วว่านักศึกษาอยากจะให้จัด
หรือไม่ ซึ่งผลการสำรวจคือไม่จัด เพราะกลัวโรคระบาด ในมติที่ประชุมกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าจะไม่จัด
กีฬาในรูปแบบเดิมแต่จะจัด ในรูปแบบออนไลน์ เช่น กีฬา e-sport และทางกองพัฒนานักศึกษาจึงจะทำการ
สำรวจอีกครั้งว่าจะจัดกีฬาประเภทอะไร จัดในช่วงวัน เวลาไหน
6. นักศึกษา กยศ. กรอ. นักศึกษาต้องจัดทำสมุดจิตอาสา หลังจากที่กองพัฒนานักศึกษาได้ตรวจสอบ
พบว่ามีนักศึกษาปลอมลายเซ็น อาจารย์ที่ปรึกษา ปลอมลายเซ็นผู้ช่วยอธิการบดี ในมติที่ประชุมจึงมีมาตรการ
ให้ทุกคณะจัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสา ที่สามารถให้นักศึกษาเข้าร่วมทำจิตอาสาส่งให้กับกองพัฒนานักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ รายงานผลการ
ดำเนินการ ดังนี้
1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าอบรมให้ความรู้และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เวลา 09.00 - 10.00 น. เป็น
ของผู้บริหารและคณาจารย์ เวลา 10.30 - 11.30 น. เป็นของสายสนับสนุน และได้จัดห้อง 7203 ไว้ให้
เรียบร้อยแล้ว
2. การเตรียมความพร้อมทบทวนแผน 2565 จึงขอให้สาขาเตรียมทบทวนแผนของสาขาไว้ก่อน ส่วน
แบบฟอร์มรอให้มหาวิทยาลัยส่งมา

๖
3. การดำเนินการ EdPEx วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าหมวด เลขาและผู้ช่วยเลขาของแต่ละ
หมวดต้องเข้าอบรมโปรแกรม Smart Ex ซึ่งจะอบรม 4 ครั้ง หากอาจารย์ท่านอื่นสนใจ สามารถเข้ารับการ
อบรมได้
4. แจ้งขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการ EdPEx ของคณะจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ห้อง 7202
5. มหาวิทยาลัยสีเขียว รองอธิการบดีได้แจ้งการปรับปรุงพื้นที่โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
5.1 บริเวณข้างอาคารธุรกิจบริการ จะขยายเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะ
5.2 จะจัดพื้นที่ที่จอดใหม่ ปรับปรุงจุดจอดรถใหม่ และการใช้สถานที่บริเวณหน้า หอประชุม
วไลยอลงกรณ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะยังไม่รื้อ จะเอาไว้ใช้เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ
ใช้เป็นทีพ่ กั ผ่อนสำหรบนักศึกษาได้
5.3 วันที่ 26 มี นาคม 2564 ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวัน อาทิตย์ จะจัดตลาด Hug na VRU
บริการ และในส่วนของ VRU HUT จะจัดขายสินค้า โดยการให้คณะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจ
อยากจะเป็นผู้ค้า โดยสินค้าต้องมีความโดดเด่น เป็นสินค้าชุมชน
5.4 จะปรับเปลี่ยนจุดวางขยะในหลายพื้นที่ โดยขอย้ำเรื่องการคัดแยกขยะ
5.5 จะปรับปรุงเนินกั้นรถบริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.6 การจัดการสุนัข และแมว
6. การดำเนินโครงการ KM
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ แจ้งกาจัดกิจกรรม Teach and Talk ขอให้สาขาเสนออาจารย์
เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ ดังนี้
6.1 สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ
6.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
6.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
6.4 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
6.5 สาขาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจตภัย ลาร์เซ่น
6.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาจารย์ศัสยมน สังเว
6.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
6.8 สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
6.9 สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
6.10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
6.11 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ไม่ส่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

