รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
15. อาจารย์จิตตรี พละกุล
2. รศ.พนิดา ชาตยาภา
16. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
3. ผศ.นันทิยา รักตประจิต
17. อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
18. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
5. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
19. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
6. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
20. อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
7. อาจารย์อรัญญา มุดและ
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
8. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
9. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
23. อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
10. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
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. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
2. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
3. นางบุณยนุช เทียบแสน

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

4. นางเพชรรัตน์ รักธรรม
5. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
6. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมเปิดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
6/2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู) จานวน 171 คน ให้มผี ลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล ประธานที่ ป ระชุ ม น าเสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
ประจาเดือน มิถุนายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 มิถุนายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่
3 ประจาเดือน มิถุนายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 มิถุนายน 2564) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
ประจาเดือน ประจาเดือน มิถุนายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 มิถุนายน 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 3 ประจาเดือน มิถุนายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 มิถุนายน 2564) ดังนี้

๓

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. ไตรมาสที่ 1 มี 31 กิจ กรรม ดาเนินการแล้ ว 28 กิจ กรรม ขอเลื่ อน 2 กิจกรรม ขอยกเลิ ก
1 กิจกรรม
2. ไตรมาสที่ 2 มี 30 กิจ กรรม ดาเนิน การแล้ ว 22 กิจกรรม ขอเลื่อน 4 กิจกรรม ขอยกเลิ ก
4 กิจกรรม
3. ไตรมาสที่ 3 มี 41 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 24 กิจกรรม ขอเลื่อน 3 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดาเนินกิจกรรม 14 กิจกรรม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลักษณะพนักงานชั่วคราว
(กรณีอายุ 60 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ เสนอขอต่อสัญญาจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ซึ่งอาจารย์ได้หมดสัญญาเดือน พฤษภาคม 2564 เนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
จึงทาให้อาจารย์ไม่สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์ มาประกอบการขอต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ อาจารย์มี
ภาระงานสอน ในภาคเรีย นที่ 2/2563 ระดับปริญญาตรี จานวน 22 ชั่ว โมง ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 8 ชั่วโมง เป็นคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผล
การจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้
1. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ในรูป แบบออน์ ไลน์ โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมทั้ง 2 รูป แบบ และมี นักศึกษาเข้าร่ว มแบบ Onsite
จานวน 150 คน โดยจัดที่หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยการเว้นระยะห่าง
2. วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสาหรับสาขา ในรูปแบบออน์ไลน์
3. กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ซึ่งได้ดาเนินแล้ว สามารถเข้าไปดูในเพจศิษย์เก่าได้
4. กิจกรรทาบุญคณะ ซึ่งกาหนดจัดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กาหนดการจะแจ้งให้อาจารย์ทราบ
ช่วงบ่ายจะมีการประชุมเปิดภาคเรียน
5. กิจกรรมจัดทาซุ้มบัณฑิต กิจกรรมนี้ขอเลื่อนกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีกาหนดการ คาดว่าจะต้อง
คืนงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พนิ ด า ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ ายบริห ารและประกันคุ ณภาพ รายงานผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
6.2.1 ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ รายงานผลสรุปคะแนนตรวจประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ดังนี้

๕
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ ได้รายงานผลสรุปการจัดการความรู้ด้านจิตใจดีมีความสุข โดย
ใช้การพัฒนานักศึกษาในด้านจิตใจ และได้แจกให้หลั กสูตร จานวนหลักสูตรละ 1 เล่ม ซึ่งจะมีแบบ
บันทึกรายบุคคล มีสอบถาม มีแบบคัดกรอง อาจารย์สามารถนาไปใช้กับนักศึกษาได้เลย
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม ขอมติที่ประชุมในการจัด
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยอาจารย์ท่านใดจะเข้าร่วมคณะจะจัดระยะห่าง
ไว้ให้ และช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมอาจารย์และบุคลากร ในภาพรวมควรจัดในรูปแบบใด
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดในรูปแบบออนไลน์
ระบบบริหารงานบุคคล (E.hrm) เป็นระบบการลงเวลา การลา การอบรม ในรูปแบบของงาน
บุคคล E.hrm (แบบออน์ไลน์) ซึ่งเป็นระบบใหม่ของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ และเข้า
ลองระบบตามคู่มือที่ให้ไว้ ทั้งนี้หากเข้าไม่ได้ให้แจ้งกลับไปยัง QR-code ที่ระบุไว้ เพื่อขอรหัสใหม่ หรือให้แก้ไข
มูลส่วนตัวได้
และขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ โดยคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริ หารโครงการผลิตครูเ พื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ดาเนินการ
คัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครู เพื่อพัฒ นาท้องถิ่น (หลั กสูตรระดับปริญญาโททางการสอนใน
ประเทศ) ปี การศึกษา 2564 และได้มีป ระกาศรายชื่อหลั กสู ตรในโครงการ จานวน 25 หลั ก สู ตร จาก
14 สถาบัน และมีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่องการฉีดวัคซีน สาหรับนักศึกษาปี 5 ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษา
กรอกข้อมูลให้ใหม่ เนื่องจากข้อมูลเดิมที่สาคัญมีไม่ครบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

