รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 21 กรกฎาคม 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. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
18. อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
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 ฤกษ์ขำ
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. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
2. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
3. นางบุณยนุช เทียบแสน

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม เปิดประชุม คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้
1.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุมรายงานมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
7/2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 1,344,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในการดำเนินการ
จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรของกองทัพบก สังกัดมณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว
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2. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน ดังนี้
2.1 แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤติ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดศูนย์ภาษา
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม
2562
2.2 แต่งตั้ง อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561
2.3 แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113)
อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563
2.4 แต่ ง ตั ้ ง อาจารย์ ว งศ์ ว ริ ศ นิ พ ิ ฐ วิ ท ยา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (รหัส 8103)
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (รหัส 810303) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564
กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ คลินิกเวชกรรมวไลยอลงกรณ์ ของมหาวิ ทยาลัยสามารถนำใบเสร็ มาใช้
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ
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 6/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564)
นางสมฤดี คั ช มาตย์ รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564) ดังนี้
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564)
นางสมฤดี คัชมาตย์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564) ดังนี้
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งบประมาณจากโครงการที่ไม่ได้ดำเนินโครงการ คณะได้รวบรวมและนำมาใช้เพื่อปรับปรุงห้องพัก
อาจารย์ ชั้น 3 อาคารเรียน 6 และบริเวณหน้าเจ้าฟ้า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลักษณะพนักงานชั่วคราว
(กรณีอายุ 60 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุย้ ทอง
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม เสนอขอต่อสัญญาจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
ซึ่งอาจารย์จะหมดสัญญาในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด19 จึงทำให้อาจารย์ไม่สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์มาประกอบการขอต่อสัญญาได้
ทั ้ ง นี ้ อ าจารย์ ม ี ภ าระงานสอน ในภาคเรี ย นที่ 2/2563 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จำนวน 20 ชั ่ ว โมง ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จำนวน 8 ชั ่ ว โมง ภาคเรี ย นที ่ 1/2564 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จำนวน 12 ชั ่ ว โมง ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 12 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจารย์ยัง เป็นคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็น
หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ของกลุ่มวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี และมีหน้าที่นิเทศนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผล
การจัดกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. รายงานจำนวนนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 9 คน ได้แก่
1.1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 ราย รักษาหายแล้ว และกำลังกักตัวต่ออีก 14 วัน
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 คน กำลังรักษาตัว
1.3 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน รักษาหายแล้ว และกำลังกักตัวต่ออีก 14 วัน
1.4 นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 คน กำลังรักษาตัว
1.5 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน รักษาหายแล้ว และกำลังกักตัวต่ออีก 14 วัน
1.6 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คน กำลังรักษาตัว
1.7 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน กำลังรอแพทย์ส่วนกลางติดต่อสถานที่
รักษาตัว
2. จำนวนนัก ศึ กษาที่กู้ ย ืมเงิน ไปชำระค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 1/2564 มีจำนวน 3 คน
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) 1 คน และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 คน อาจารย์ในหลักสูตรได้ทำหนังสือรับรอง และนักศึกษาที่ทำบันทึกเรียบร้อยแล้ว
3. การส่งสายคล้องแมส และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
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6.2 งานบริหาร
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ รายงานผลการ
ดำเนินการ ดังนี้
1. การปรับปรุงอาคารเรียน 6
2. การตรวจประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึ กษา 2563 ซึ่งได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. งานมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งขณะนี้ได้ขอเลื่อนการประชุมไปก่อน แต่คณะได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อไป
นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปแล้ว ในหัวข้อ “สรรสร้างเอกลักษณ์ สะท้อนอัตลักษณ์ครุศาสตร์”
6.2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณะจะรับการ
ตรวจประเมินในรูปแบบ EdPEx ขณะนี้คณะได้ส่งรายงานให้กับกรรมการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธานที่ประชุม ขอรายงานผลการวิเคราะห์คะแนนตาม
ระดับคุณภาพของหลักสูตร จากการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผลรวมระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 18 หลั กสูตร อยู่ที่ค่าเฉลี่ยผลคะแนนประเมิน
ภาพรวม 3.55 (ระดับคุณภาพดี)
2. การรายงานการได้ทำงานของบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีงานทำน้อยว่าร้อยละ 80
ของบัณฑิตที่จบการศึกษา อยู่ที่ร้อยละ 70.21 จึงขอให้สาขาวิชาภาษาอัง กฤษดำเนินการตรวจสอบผลอีก
ครั้ง
3. ผลงานของนัก ศึกษาที่ ได้ร ับ การตี พิม พ์ห รื อ เผยแพร่ ระดับปริญญาโท สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา อยู่ทรี่ ้อยละ 45 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ทรี่ ้อยละ 60
4. ผลงานของนัก ศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา อยู่ทรี่ ้อยละ 60 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ทรี่ ้อยละ 83.33
5. อาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาที่ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน
6. อาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาที่ไม่ มีอาจารย์ที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
การอบรมครูพัฒนาท้องถิน่ ในกลุ่ม Induction ระหว่างวันที่ 17 – 18 และวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม
2561 และกลุ่ม enrichment ระหว่างวันที่ 1 , 7 – 8 และวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564
การสอบใบประกอบวิชาชีพ มีแนวโน้มที่จะยกเลิกการสอบวิชาเอก ทั้งนี้ให้รอคุรุสภาเป็นผู้แจ้งอีกครั้ง
ในส่วนของวิชาชีพครู จำนวน 4 วิชา ยังคงสอบเหมือนเดิม ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2564 จึงขอให้สาขา
ช่วยแจ้งนักศึก ษาปี 4 ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน ส่วนรูปแบบการสอบนั้นยังไม่ ชัดเจน ในการสอบ
นักศึกษาต้องชำระเงินวิชาละ 300 บาท และสามารถเก็บคะแนนสอบได้ 2 ปี การประชุมครั้งหน้าจะมาคุย
ในเรื่องการติวสอบให้กับนักศึกษา
การลงเวลาปฏิบัติงาน ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 คณะจึงขอให้อาจารย์
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) 100% ให้ลงเวลาตามที่มหาวิทยาลัยแจ้ง ในส่วนของการลง

๖
เวลาของอาจารย์ที่มาปฏิบัติงานที่คณะนั้น คณะจะเปลี่ยนรูป แบบจากการลงชื่อในแฟ้ม ให้เป็นการสแกน
QR-code แทน โดยจะเริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

