รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 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. อาจารย์อรัญญา มุดและ

8.
9.
10.
11.
12.
13.

อาจารย์จิตตรี พละกุล
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
นางสาวสายพิน ทาทอง
นางสมฤดี คัชมาตย์
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
2. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
3. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
4. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
5. ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
6. ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
7. ผศ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
8. อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
2. นางบุณยนุช เทียบแสน
3. นางเพชรรัตน์ รักธรรม

2. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
4. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
4. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม เปิดประชุม คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/2564 ดังนี้
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1. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1.1 นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์
ประธานกรรมการส่งเสริม ประธานกรรมการ
กิจการมหาวิทยาลัย
1.2 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
ประธานสภาคณาจารย์และ กรรมการ
ข้าราชการ
1.3 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
1.4 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
1.5 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
1.6 ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
1.7 นางนงลักษณ์ สมณะ
ข้าราชการ
กรรมการและเลขานุการ
2. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ -ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน
249 คน ทั้งนี้มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
3. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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 4/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที ่ 3
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 พฤษภาคม 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่
3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 พฤษภาคม 2564) ดังนี้
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 พฤษภาคม 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 พฤษภาคม 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๔
4.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับย่อ
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ ก ุ ล ประธานที ่ป ระชุ ม รายงาน (ร่ า ง) แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับย่อ ฉบับนี้ให้กลับไปดูว่าตัวชี้วัดไหนสอดคล้องกับคณะครุศาสตร์
และขอให้สาขานำไปประชุมสาขาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับเต็มรูปเล่ม)
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ ก ุ ล ประธานที ่ ป ระชุ ม รายงาน (ร่ า ง) แผนกลยุ ทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับ
เต็มรูปเล่ม) เนื่องจากยังไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย และขอให้สาขาใช้เล่มนี้ในการทำแผนของสาขาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 (ร่าง) แผนปฏิบ ัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม รายงาน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ่งที่คณะและ
สาขาต้องรับผิดชอบคือตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการของคณะ
ครุศาสตร์ และขอให้งานแผนช่วยสรุปรวมตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการทำแผนของคณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 (ร่าง) แบบฟอร์ม กนผ. 01 และ กนผ. 02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม รายงาน (ร่าง) แบบฟอร์ม กนผ. 01
และ กนผ. 02 ใช้เป็นรายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขอลดจำนวนของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ขออนุญาตแก้วาระเป็น ปัญหาการลดลงของผู้สมัครเข้าเรียน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์ได้สังเกตการสมัครเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่มีนักศึกษามา 2 ปีการศึกษา
จึงอยากขอเสนอขอปรับหลักสูตรเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยให้แต่ละสาขาเปลี่ยนเป็นแขนงวิชา
โดยให้อาจารย์มาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมาณ 3 คน ส่วนอาจารย์ท่านอื่นสามารถปรับปรุงหลักสูตร
อื่น ๆ ได้ ซึ่งจะขอรับเป็น เจ้าภาพในการจัดการหลักสูตร และขอสอบถามเรื่อ งการรับนักศึกษา จำนวน
นักศึกษา มีจำนวนเท่าไรถึงจะรับได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยแจ้งให้รับ
นักศึกษาไป จำนวนเท่าไรก็ได้ และขอให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ยังไม่ให้เพิ่มเป็น
แขนงวิชา โดยขอให้สาขาเคมี และสาขาชีวะ ดำเนินการไปก่อน ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรต้องดูเรื่องการสอบ
บรรจุของนักศึกษาด้วย โดยให้นักศึกษาสามารถที่จะสอบบรรจุได้ทั้ง 2 แบบ คือ สายเคมี สายชีวะ และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล ขออนุญาตเพิ่มเติมว่า ทางสาขาได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานการ
ดำเนินกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีกิจกรรมใด ๆ เนื่องจาก
1. ขอเลื่อนกิจกรรมวิถีไทย และรายงานจำนวนนักศึกษาจิตอาสาที่ช่วยทำสื่อให้กับโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
2. กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และขอ
ปรึกษาแต่ละหลักสูตรให้คัดเลือกศิษย์เก่า ที่เล่าเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม การปฏิบัติตน การสอบบรรจุ
หรือที่รุ่นพี่สามารถสอนรุ่นน้องได้ จำนวนคนละ ๕ นาที เพื่อนำคลิปลงในเพจคณะครุศาสตร์
3. จำนวนอาจารย์ที่สนใจสมัครอบรมวิศวกรสังคม จำนวน 8 คน โดยวิทยากรคือ ดร.นงลักษณ์ อิสโร
โดยมีอาจารย์ ดังนี้
3.1 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
3.2 อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์
3.3 อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
3.4 อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
3.5. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
3.6 อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
3.7 อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน
3.8 อาจารย์อนันต์ ลากุล
เนื่องจากโครงการวิศวกรสังคม เป็นโครงการใหม่ จึงจะมีการจัดประกวด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้
คณะครุศาสตร์ ยังไม่มีอาจารย์ที่ผ่านการอบรม จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มีแต่นักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรมเกือบทุกหลักสูตร ชุมรม เรียบร้อยแล้ ว และมหาวิทยาลัยจะมีการอบรมให้นักศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2
ในช่วงปลายปี จะจัดให้มีการประกวด จำนวน ๕ โครงการ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนทีมละ 2 ท่าน
จำนวน ๔ ทีม โดยให้ให้นักศึกษาเป็นผู้คิดโครงการ และให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ รายงานผลการ
ดำเนินการ ดังนี้
6.2.1 ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ขอความร่วมมือดังนี้
1. ส่งรายงานผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
2. แจ้งวิธีการดำเนินกิจกรรม ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3. ขอให้ แ ต่ ล ะสาขาดำเนิ น การจั ด ทำโครงการตรวจประกั น ให้ เ รี ย บร้ อ ย ภายในวั น ที่
31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากคณบดี

๖
4. การเตรียมเอกสารสำหรับเบิกค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ Online และรูปแบบ
Onsite ให้กับงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อที่งานพัสดุ -การเงิน จะได้ดำเนินการ
ตั้งเรื่องเบิกเงิน
5. การแจ้งผลการประเมินของแต่ละสาขา เพื่องานมาตรฐานจะรวบรวมรายงานมหาวิทยาลัย
ดังนี้

6. กำหนดการตรวจประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะใช้เกณฑ์
EdPEx ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจ ดังนี้
1. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
กรรมการภายนอก
3. อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
กรรมการภายนอกใน
4. อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะต้องดำเนินการจัดการรายงานผลให้กับผู้ประเมินก่อนการตรวจประเมิน 60 วัน
การประชุมมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งจะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และจะเชิญอาจารย์
ประชุมในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยจะแจ้งเรื่องการดูแลพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุง

๗
พื้นที่ บริเวณบ้านพัก สนามฟุตบอล และหน้ามหาวิทยาลัย โดยขอให้คณะดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนในรูปแบบ Online และรูปแบบ Onsite และจัดทำมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องเรียนว่ามี
การป้องกันอย่างไร โดยการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องเรียน การพ่นยา การทำความสะอาดห้องเรียน รวมถึง
การจัดการขยะ และการสนับสนุนเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย
การจัดการสุนัขภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้โมเดลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะประชุมเพื่อสร้าง
ทัศนคติให้กับอาจารย์ผู้รักสุนัข และอาจารย์ที่เดือดร้อน โดยจะจัดให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ตามฐานจริยธรรม
การจัดการน้ำเสียในมหาวิทยาลัย การจัดการขยะมูลฝอยมีจำนวนลดลง และขอฝากให้ผู้ที่ดำเนินการคณะสี
เขียวต้องรายงานผลทุกครั้งที่มีการประชุมมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยให้ทีมคณะสีเขียวรายงานให้ทราบทุกครั้งที่
ดำเนินการด้วย
6.3 ติดตามภาวะการมีงานทำของนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการติดตามภาวะการมีงานทำ
ของนักศึกษา โดยขอให้แต่ละสาขาดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามให้ครบด้วย
6.4 แจ้งวันอบรมฐานสมรรถนะ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม แจ้งวันอบรมฐานสมรรถนะ วันที่
7 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี และ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ เป็นวิทยากร
ในรูปแบบออนไลน์
6.5 การเปิดระบบ E-saraban
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการเปิดระบบ E-saraban โดย
คณะได้แจ้งแล้วว่าจะนับเป็นสมรรถนะ ขอให้สาขาได้แจ้งอาจารย์ในสาขาให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ ขออนุญาตปรึกษาและขอคำแนะนำในการขอต่อสัญญาจ้าง ผศ.ดร.
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น เนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด จึงขอปรึกษาว่าควรจะดำเนินการอย่างไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมแจ้งให้สาขาจัดทำบันทึก และแจ้งเหตุผล
ในบันทึกข้อความมาด้วย
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

