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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 
ครั้งที่ 1/2563 

 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563  
ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง อาคารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
รายนามผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต ปนแกว  รองคณบดีคณะครุศาสตร 
3. อาจารย ดร.สุจิตรา   ปนดี  รองคณบดีคณะครุศาสตร 
4. อาจารย ดร.เกศนีย   อ่ินอาย  รองคณบดีคณะครุศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจันทร เดี่ยววิไล  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
6. อาจารย ดร.ณัฏฐ   รัตนศิริณิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
7. ผูชวยศาสตราจารยดารุณี  นิพัทธศานต ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
8. อาจารย ดร.อดุลย   ปญญา  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาฯ 
9. อาจารยวิไลวรรณ   กลิ่นถาวร แทนประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
10. อาจารยพงศทวี   ทัศวา  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
11. อาจารย ดร.สุธิดา   พลชํานิ  หัวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย ศิริชัยศิลป หัวหนาศูนยฝกประสบการณวิชาชาชีพครู 
13. อาจารย ดร.ปริญญภาษ  สีทอง  หัวหนางานหลักสูตร 
14. อาจารยอภิรดี   จีนคราม  หัวหนางานกิจการนักศึกษา 
15. นายวีระชัย    รินดวงดี  หัวหนาสํานักงานคณบดี 
16. นางเจมขวัญ    ศรียอด  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
17. นางสาวภัสสร   อุนผูก  นักวิชาการศึกษา   

 
รายนามผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ บัวกนก  ผูชวยคณบดี 
2. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เมืองมูล  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
3. อาจารย ดร.เยาวทิวา   นามคุณ  ประธานสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลฯ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ 
5. อาจารยชรัญรักษ   ปญญามูลวงษา หัวหนางานประกันคุณภาพ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณตนนท เถียรประภากุล หัวหนาศนูยศึกษาพัฒนาครูฯ 
7. อาจารยชนันกาญจน   สุวรรณเรือง หัวหนางานวิจัย 
8. อาจารยปรมินทร   วงษคําสิงห หัวหนางานสารสนเทศ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตรเปนประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชมุทราบ 

1.1 การมอบหมายใหเจาหนาที่ชวยงานของสาขาวิชา 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการมอบหมายใหเจาหนาที่ชวยงานของสาขาวิชา   

มีหนาที่ชวยดูแลงานธุรการ และประสานงานทั่วไป  ดังนี้ 
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางเจมขวัญ  ศรียอด 
2) สาขาวิชาภาษาไทย  นางสาวภัสสร  อุนผูก 
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางปนอนงค หนองาม 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร 
5) สาขาวิชาจิตวิทยาฯ  นางสาววิมลรัตน หนองาม 
6) สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล  นางสาวภัสสร  อุนผูก 
7) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  นางนารี  บุบผากอง 
8) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   นางกชพรรณ  เขมเกื้อกูล 

สําหรับการขออนุมัติโครงการ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การพิมพหนังสือราชการตางๆ       
ยังเปนหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบ โดยสามารถปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินโครงการกับรองคณบดีฝายวางแผนฯ 
และนางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร  

ในการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ หากมีขอสงสัย ใหปรึกษา หรือขอคําแนะนํา จากนางนารี บุบผากอง และนางสาว
ทัศพร ศรีวาลา 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

1.2 การเตรียมตอนรับองคมนตรี ตรวจเย่ียมการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการเตรียมตอนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมการผลิต

และพัฒนาครูของคณะครุศาสตร โดยมีกําหนดการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 นี้  ในการนี้จึงขอใหเตรียมขอมูลเพ่ือตอนรับองคมนตรีและคณะ เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาครู ดังนี้ 

1) รายละเอียดการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
1.1) จํานวนนักศึกษาแตละชั้นปของสาขาในปจจุบันและระบุวันท่ีตรวจสอบ 
1.2) อัตลักษณในการพัฒนานักศึกษาของสาขา 
1.3) โครงการของสาขาท่ีพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณและตัวชี้วัด 

2) คุณสมบัติของอาจารยผุรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยในสาขาวิชา 
2.1) ตําแหนงวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยในสาขาวิชา 
2.2) ประสบการณสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3) กระบวนการบมเพาะความเปนคร ู
3.1)  วิธีการบมเพาะที่ผานกระบวนการจัดการเรียนรู 

4) คุณลักษณะของนักศึกษาในสาขาวิชา 
4.1) ผลงาน/ความโดดเดนของนักศึกษาในสาขาวิชา (ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ) 
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4.2) การติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาของสาขาวิชา ป 2560 และป 2561 
4.3) ขอมูลความพึงพอใจผูใชบัณฑิตของสาขาวิชา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 การจัดการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการจัดการเรียนรูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ ขอให

อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 ฐานมารรถนะ สงนางกชพรรณ เขมเกื้อกูล ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 ผลการประเมินคณะครุศาสตร โดยคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประเมินผลงานคณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2562  โดยคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไดสรุปผลการประเมินตามเกณฑ
การประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวาสวนใหญไดดําเนินการ แมวายังไมปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะประเด็น การสรางหลักสูตรใหม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ หรือการศึกษาผูใหญสําหรับบุคลากรประจําการ นอกประจําการของสถานศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน 
เนนการจัดการความรูแกผูใหญ ผูสูงอายุในมิติตาง ๆ การจัดทําโครงการผสมผสานระหวางบริการวิชาการและวิจัย 
และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สัมพันธกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ใหขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ดานการนําองคการและการกํากับดูแล โดยผูบริหารทุกระดับในคณะจําเปนตองทําการปฏิรูปคณะ 
ทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย และนโยบายเชิงรุก ปรับแผนยุทธศาสตรเชิงทาทาย อาศัยการมีสวนรวม 
โดยใชสถิติ ขอมูล และสารสนเทศท่ีเชื่อมตอกันทุกระบบ 

2. ดานการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร โดยนําสถิติขอมูลและสารสนเทศจากผลการดําเนินการของ  
ขอที่ 1 มาใชในการตัดสินใจ 

3. การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย โดยผูบริหารจําเปนตองเรงรัดดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ ความชํานาญการ และความเชี่ยวชาญของบคุลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนนุอยางจริงจัง 

4. การพัฒนานักศึกษา โดยกําหนดแผนพัฒนานักศึกษาใหตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาใชเวลาอยูใน
มหาวิทยาลัย ฝายกิจการนักศึกษาจะตองรวมวางแผนบูรณาการกับฝายวิชาการ 

5. การปรับหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู คณะควรตอบโจทยสําคัญใหชัดเจนวา นักศึกษาหรือ
ผูเรียนในอนาคตของคณะคือใคร  

6. การวิจัยและบริการวิชาการ คณะควรทบทวน การกําหนดแผนยุทธศาสตรเพ่ือการวิจัยและบริการ
วิชาการ มีความชัดเจนในการบูรณาการทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเขาดวยกัน
อยางมีทิศทาง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.5 โครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 2563 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับโครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําป 2563 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน คณะครุศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2563 

1. โครงการคุณภาพชีวิตและระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส  ฌอณ  บัวกนก 

2. โครงการยกระดับการเรียนรูดานการอาน การเขียน การวิเคราะหของนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณตนนท  เถียรประภากุล 

3. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว 

4. โครงการฝกทักษะอาชีพใหแกนักศึกษา 
 ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว 

5. โครงการเพ่ิมคุณภาพการใหบริการแหลงเรียนรู ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย 
6. โครงการสงเสริมความรักสามัคคเีขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ภายใตพ้ืนฐานของสังคม 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ผูรับผิดชอบโครงการหลัก : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 ผูรับผิดชอบโครงการในสวนของคณะครุศาสตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว 

7. โครงการสงเสริมการผลิตคร ูผูรับผิดชอบโครงการ : ศูนยฝกประสบการณ และฝายกิจการนักศึกษา  
8. โครงการสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.สุธิดา  พลชําน ิ
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 การแตงกายของอาจารยหลักสูตรครุศาสตร 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการแตงกายของอาจารยในสังกัดคณะครุศาสตร   

ซึ่งตองเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา และภาพลักษณที่ดีของคณะครุศาสตร และการใชสื่อสังคมออนไลน            
ใหเหมาะสมดวย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2562 

ประธานนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม รวม 7 หนา เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2562  โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
- ไมมี -  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เรื่องจากรองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารย ดร.สุจิตรา ปนดี รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอเพ่ือทราบ ตามระเบียบวาระ

ดังตอไปนี้ 
4.1.1 โครงการครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น : สมัครเรียนบทเรียนออนไลน 
อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการผลิตครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน : สมัครเรียนบทเรียนออนไลน การพัฒนาหลักสูตร 3 รูปแบบ 1) พัฒนาโดย อว (สกอ.เดิม)      
2)พัฒนาโดยสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 5 โครงการ 3)พัฒนาโดยเครือขายภาคเหนือ (มช.)         
จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท/คน ยังอยูระหวางการรองบประมาณ จึงยังไมสามารถกําหนดการ
จัดอบรมแกนักศึกษาได 

ขณะนี้นักศึกษาในโครงการฯ  ไดดําเนินการสมัครเขากลุมคอรสเรียนผาน QR Coad แลว เริ่มเรียนผาน
ระบบออนไลน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 จึงขอความรวมมืออาจารยท่ีปรึกษาเขาไปสมัครเพ่ือทําหนาที่หนาที่
ตรวจงานนักศึกษาในระบบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2 การดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ CHECO 
อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับการดําเนินการกรอกขอมูล    

ในระบบ CHECO โดยใหดําเนินการแกไขชื่อหลักสูตร โดยการเพ่ิมวงเล็บชื่อหลักสูตร 4 ป หรือ 5 ป และแกไข
ตามที่ระบบแจง 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3 กําหนดการสงผลการเรียน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 2         
ปการศึกษา 2562 

อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบเกี่ยวกับกําหนดการสงผลการเรียน 
นักศกึษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562   

- นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูจะกําหนดวันสงผลการเรียนและแจง
ใหทราบภายหลังกําหนดสงงานทะเบียนและประมวลผล 5 มีนาคม 2563 

- นักศึกษาภาคปกติ สอบวันที่ กําหนดสงคณะครุศาสตร 24 มีนาคม 2563 กําหนดสงงานทะเบียนและ
ประมวลผล 3 เมษายน  2563 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.1.4 สรุปจํานวนรับนักศึกษา รายงานตัวรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ประจําป
การศึกษา  2563 

อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบเกี่ยวกับสรุปจํานวนรับนักศึกษา ที่เขา
รายงานตัวรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 
รวมทั้งหมด 222 คน แบงตามสาขาวิชาดังนี้ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 70 คน 
2) สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 75 คน      3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน 52 คน  
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน 11 คน    5) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน 14 คน 
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่องจากรองคณบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว รองคณบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา 

นําเสนอเพ่ือทราบ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
4.2.1 โครงการของฝายกิจการนักศึกษา ไตรมาส 2 

4.2.1.1 โครงการวิชาชีพระยะสั้นแกนักศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับ
การดําเนินโครงการวิชาชีพระยะสั้นแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 150 คน แบงเปน 2 รุน ๆ ละ 75 คน  

รุนที่ 1  ดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 4 – 5 และ 11 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง  
รุนที่ 2  ในวันที่ 15 - 16 และ 22 กุมภาพันธ 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2.1.2 โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น ภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ปการศึกษา 2562 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับ

การดําเนินโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ภายใตพื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น คณะครุศาสตร ในปงบประมาณ 2563 ดําเนินการจัดอบรมใหกับนักศึกษาจํานวน 

1,600 คน 4 รุน รุนละ 500 คน ดังนี้ รุนที่ 1 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 รุนที่ 2 วันที่ 25 - 26 มกราคม  

2563  รุนที่ 3 วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ 2563  วันที่ 4 วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2563  โดยโครงการ

ดังกลาวไดรับความรวมมือจากตัวแทนคณะ และหนวยงานภายนอก ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทานภาค 

3 เทศบาลเมืองเขลางคนคร หนวยกูภัยอัมรินทร ในการรวมออกแบบหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการอบรม 

ไดแก 1)จิตอาสา  2)สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  3)เศรษฐกิจพอเพียง  4) คุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.2.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพคร ู
  สําหรับนักศึกษา ปท่ี 5 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับการ
ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา ปที่ 5 จํานวน 227 คน ในวันที่ 25 - 
26 กุมภาพันธ 2563 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2.1.4 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับการ
ดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร จํานวน 227 คน วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ณ หอประชุม
จันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2.1.5 การแขงขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 ระหวางวันที่ 24 – 
26 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแม
ริม จังหวัดเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับ
แขงขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 24 – 
26 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการแขงขันดังนี ้เหรียญทอง 
จํานวน 13 รายการ เหรียญเงิน จํานวน 6 รายการ เหรียญทองแดง จํานวน 3 รายการ  

 
มติทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 
4.3 เรื่องจากผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

4.3.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา”ครั้งที่ 3  
เครือขายความรวมมือระหวางคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคเหนือ 8 แหง โดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบ นําเสนอเพื่อทราบเก่ียวกับการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา”ครั้งที่ 3  เครือขายความรวมมือระหวางคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคเหนือ 8 แหง โดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
วาระที่ 4.2.1 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1  เรื่องจากรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอ         

เพ่ือทราบ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
5.1.1 รายงานการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 

 อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย นําเสนอเพื่อพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณ     
ปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากยังมีหลายรายการยังไมไดดําเนินการ
เบิกจาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5.1.1 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหทุกหนวยงาน เรงดําเนินเบิกจาย ใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
 

5.1.2 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 
 อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย ติดตามการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 
ไตรมาสท่ี 2 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
 

มติที่ประชมุ  เห็นชอบใหทุกหนวยงาน ดําเนินโครงการ และดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินโครงการตามไตรมาส 2 ที่ไดกําหนดไว 

 

5.1.3 ติดตามการดําเนินการหลักสูตรเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2562 

อาจารย ดร.เกศนีย  อ่ินอาย นําเสนอเพ่ือพิจารณา ติดตามการดําเนินการหลักสูตร
เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2562 ควบคุมการบริหารหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา และ
การพัฒนาอาจารย รวมถึงการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1  กําหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕63 

   ประธานในที่ประชุม นําเสนอเพ่ือพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 2/2563  
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563    เวลา 

13.30 น. ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 

 

 

  (นางเจมขวัญ  ศรียอด)    (นายวีระชัย  รินดวงดี) 
ผูพิมพรายงานการประชุม                        ผูตรวจ 


