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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 
ครั้งที่   4/2563 

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 
ณ หอประชุมเอื้องผึ้ง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

-------------------------- 
 
รายนามผูเขารวมการประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 
2. อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนด ี รองคณบดีคณะครุศาสตร  
3. อาจารย ดร.เกศนีย อ่ินอาย รองคณบดีคณะครุศาสตร  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา เหลมตระกูล ประธานสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล 

  การศึกษา 
5. อาจารย ดร.ณัฏฐ รัตนศิริณิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
6. อาจารย ดร.สุธิษณา โตธนายานนท ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
7. อาจารยเอกนรินทร สีฟน ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายชล เพียรผดุงพร ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  หัวหนางานสารสนเทศ 
10.  ผูชวยศาสตราจารยอนงครตัน รินแสงปน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

  หัวหนางานบริหารหองสมุด 
11.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญภาษ สีทอง หัวหนางานหลักสูตร 
12.  อาจารย ดร.สุธิดา พลชํานิ หัวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
13.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณตนนท เถียรประภากุล หัวหนาศูนยศึกษาพัฒนาครูฯ 
14.  อาจารย ดร.ดวงพร อุนจิตต แทนหัวหนางานวิจัย 
15.  นายวีระชัย    รินดวงด ี หัวหนาสํานักงาน 
16.  นางเจมขวัญ ศรียอด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
ผูไมมาประชมุ (ไปราชการ/ติดภารกิจ) 

1. รองศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต ปนแกว  ติดภารกิจ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ  บัวกนก  ไปราชการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยเกษทิพย ศริิชัยศิลป  ไปราชการ 
4. อาจารย ดร.พงศวัชร ฟองกันทา  ไปราชการ 
5. อาจารย ดร.ชรัญรักษ ปญญามูลวงษา  ไปราชการ 
6. อาจารยอภิรดี จีนคราม   ไปราชการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30   น. 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
1.1 การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2563 

ประธานแจงที่ประชุมทราบกําหนดการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 
2559 – 2560 บัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนี ้

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 – 10.30 น. ปฐมนิเทศบัณฑิต ณ หอประชุมจันทนผา 
เวลา 10.30 – 13.00 น. ซอมยอย โดยอาคาร 52 คณะครุศาสตร 
จัดเปนหองซอมจํานวน 4 หอง 
เวลา 13.30 – 18.00 น. ฝกซอม ณ หอประชมุจันทนผา 

 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น. ฝกซอม ณ หอประชุมจันทนผา 
     เวลา 11.30 – 14.00 น. งานเลี้ยงบัณฑติ ณ อาคารบริการวิชาการ 
     เวลา 14.00 – 19.00 น. ฝกซอม ณ หอประชุมจันทนผา 
 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 – 08.30 น. พิธีแสดงความยินดีบัณฑิต  
     ณ หอประชุมจันทนผา 
     เวลา 08.30 – 12.30 น. ถายภาพหมู ณ อาคาร 52 คณะครุศาสตร 
     เวลา 13.00 – 17.00 น. ซอมพิธีเสมือนจริง 
 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 หยุดใหบัณฑิตเตรียมความพรอม 
 วันที่ 11 ธันวาคม 2563 บัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หองประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 ประธานจึงขอเชิญกรรมการบริหารคณะ ประธานสาขาวิชา และคณาจารย รวมตอนรับบัณฑิต และ        
รวมกิจกรรมตามกําหนด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 การขอรับเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
ประธานแจงที่ประชุมทราบ  มหาวิทยาลัยมีการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

หลักเกณฑการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสรางสรรค พ.ศ. 2563 และ
แบบฟอรม  

ผลงานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกรการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

ในการนี้การขอรับเงินสนับสนุนผลงานวิจัย จะเปนไปตามสัดสวนการวิจัย กรณีประกาศทุน
สนับสนุนการวิจัยที่มีชื่อนักศึกษา หรือบุคคลภายนอกรวมดวย จะสามารถเบิกเงินรางวัลไดตามสัดสวนของ
นักวิจัยพึงไดเทานั้น 
 รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.1.2 ยังเปนแบบฟอรมที่ยังไมไดรับการ
แกไขจากมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 การตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 
ประธานแจงที่ประชุมทราบ จากการเขาตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขององคมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับดําเนิน
โครงการเชิงพ้ืนที่บูณาการกับการเรียนการสอน นักศึกษา และการรวมมือกับชุมชน โดยยึดความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 ครุภัณฑของคณะครุศาสตร 
ประธานแจงที่ประชุมทราบ เก่ียวกับการบันทึกขอมูลครุภัณฑในระบบสารสนเทศของคณะ        

ครุศาสตร ในการนี้จึงขอความรวมมือคณาจารยดูแลรับผิดชอบครุภัณฑในความรับผิดชอบ  ในกรณีที่มีการยาย
เกาอี้ในหองเรียนขอความรวมมือขนยายคืนหองเดิมดวย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
 ประธานนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวัน
พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมเอ้ืองผึ้ง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หนา 9 ถึง หนา 
15 มีจํานวน 7 หนา เพ่ือพิจารณารับรองการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 งานฉลอง 50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2564 
 ประธานแจงที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดงานฉลอง 50 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. 2564  ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.2 การเสนอชื่อและคัดเลือกศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป พ.ศ. 2564 
 ประธานแจงที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเสนอชื่อและคัดเลือกศิษย
เกาดีเดน ในงานฉลอง 50 ป ขอใหสาขาวิชาพิจารณาเตรียมการคัดเลือกศิษย โดยคณะจะดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการในตนป 2564  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑   เรื่องจากรองคณบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา 

4.1.1 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ฝายกิจการนักศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563     
คณะครุศาสตร  

 ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ฝายกิจการนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร กิจกรรมที่ดําเนินการแลวมี 2 กิจกรรม ไดแก 

1) อบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน BTC  (ค.บ. 5 ป ชัน้ปที่ ๓ และ ค.บ. 4 ป ชั้นปท่ี 2)  
วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563   
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2) หนองหัวหงอกบันเทิง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563   
 และมีกิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการ และบางรายการยังไมสามารถกําหนดวันเวลาสถานที่จัด หาก
ไดกําหนดวันเวลาแลวจะแจงในที่ประชุมทราบในลําดับตอไป 
 ในการนี้จึงขอนําเสนอเพื่อทราบปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร และประธานสาขาวิชา แจงใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข 4.1.1 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.2  โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่ของคนเอง และผูอื่น ภายใต
ฐานของสังคมประชาธิปไตย เปาหมาย 1,388 คน 

ประธานนําเสนอเพ่ือทราบกําหนดการดําเนินโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี เขาใจสิทธิ
หนาท่ีของคนเอง และผูอ่ืน ภายใตฐานของสังคมประชาธิปไตย จํานวน 8 รุน โดยจะดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดตามตารางกําหนดการ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.3  งานปใหม คณะครุศาสตร 
 ประธานนําเสนอเพ่ือทราบกําหนดงานปใหม คณะครุศาสตร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดย
แจงมหาวิทยาลัยทราบเบื้องตนแลว  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝายวิชาการ 
  ๔.๒.๑ จํานวนผูผานการสอบวัดแววความเปนครู และสอบสัมภาษณ  นักศึกษาภาคปกติ 

ค.บ. 4 ป  
 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอเพื่อทราบจํานวนผูผานการสอบวัด
แววความเปนครู และสอบสัมภาษณ ภาคปกติ ค.บ.4 ป (รอบที่ 1) เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดังนี ้

1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวนผูเขาสอบ 115 คน ผานการคัดเลือก 25 คน 
2) สาขาวิชาภาษาไทย  จํานวนผูเขาสอบ   74 คน ผานการคัดเลือก 43 คน 
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวนผูเขาสอบ  44 คน  ผานการคดัเลือก 35 คน 
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวนผูเขาสอบ 115 คน ผานการคดัเลือก 25 คน 
5) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวนผูเขาสอบ  14 คน ผานการคดัเลือก 12 คน 

  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา (รอบ 2) บนเว็บไซต
มหาวิทยาลัยแลว  มีกําหนดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 7 กุมภาพันธ 2564 

ประธานในที่ประชุม เนนย้ําใหสาขาวิชาพิจารณาในการคัดเลือกผูที่มีคุณภาพเขาศึกษาใน
สาขาวิชา  เนื่องจากทายสุดการประกาศผลผูสอบผาน จะเปนชื่อเสียง และคุณภาพของมหาวิทยาลัยตอไป  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

  ๔.๒.2 การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอเพ่ือทราบ แนวทางการจัดการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยขอใหอาจารยผูสอนเขาสอนในหองเรียนตามตารางสอน ทั้งนี้
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ขอเนนย้ําประธานสาขาวิชาแจงอาจารยผูสอนเขาสอนตามตาราง ไมรวมหอง ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 
 ในการนี้หากมีความจําเปนตองยายหองเรียน หรือรวมหองเรียน  ขอใหอาจารยผูสอนชี้แจง
เหตุผลความจําเปนแกอธิการบดีทราบ  
 ในกรณีที่ดําเนินการสอนในรูปแบบออนไลน ขอใหผูสอนบันทึกวีดีโอ/บันทึกภาพกิจกรรมการ
สอนไวเปนหลักฐาน เนื่องจากไดรับการกําชับจากมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน  
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๔.๒.๓  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักศึกษาโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2564 
 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอเพื่อทราบ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 
2564 จํานวน 136 คน กําลังศึกษาในป 3 ป 4 และ ป 5 เมื่อวันท่ี 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 ในหัวขอ 
1)ออกแบบการเรียนรู  2)การบูรณาการภาษาอังกฤษ  3)การวิจัย  4)โครงการ  5)การสรางแรงบันดาลใจ  
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซัมเมอรแคมป ซึ่งเปนกิจกรรมที่ถูกกําหนดไวในแผนของโครงการฯ       
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาภาพ  แตถูกเลื่อนเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
มีกําหนดจัดในเดือนเมษายน 2564 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2.4  คุรุสภาสํารวจขอมูลผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เขารับการศึกษาใน
ปการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เขารับการศึกษาในปการศึกษา 2563  
 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอเพ่ือทราบ คุรุสภาสํารวจขอมูลผูเขา
ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เขารับการศึกษาในปการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เขารับการศึกษาในปการศึกษา 2563 เพ่ือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนําขอมูล
ไปเตรียมการจัดการทดสอบ ดานความรู และประสบการณวิชาชีพครู นั้น ขณะนี้คณะไดดําเนินการประสานกับ
สาขาวิชาสํารวจสงขอมูลแกคณะครุศาสตรภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
 ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เมืองมูลนําเสนอเพื่อทราบ และขอใหสาขาวิชาชี้แจงใหนักศึกษาทราบ
แนวทางการเลือกสถานที่สอบ สามารถเลือกลงไดที่เดียวเทานั้น  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

๔.๓.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
 อาจารย ดร.เกศนีย  อ่ินอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอเพ่ือทราบ      
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 10 – 28 สิงหาคม 2563 ผลการประเมินดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร  คะแนนเฉลี่ย  3.71 ผลการประเมิน ระดับดี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คะแนนเฉลี่ย  3.50 ผลการประเมิน ระดับดี 
สาขาวิชาภาษาไทย    คะแนนเฉลี่ย  3.48 ผลการประเมิน ระดับดี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    คะแนนเฉลี่ย  3.05 ผลการประเมิน ระดับดี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาฯ  คะแนนเฉลี่ย  3.14 ผลการประเมิน ระดับดี 



รายงานกาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 4/2563 วันพุธที ่2 ธันวาคม 2563 หนา ๖

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คะแนนเฉลี่ย  3.29 ผลการประเมิน ระดับด ี
 หลักสูตรและการสอน    คะแนนเฉลี่ย  3.26  ผลการประเมิน ระดับดี 
 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสาร   คะแนนเฉลี่ย  3.09  ผลการประเมิน ระดับดี 
 หลักสูตรการบริหารการศึกษา   คะแนนเฉลี่ย  2.91  ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
 หลักสูตรการวิจัยและประเมินผลการศกึษา คะแนนเฉลี่ย  2.37  ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
 

 โดยผูประเมินใหขอเสนอแนะใหคณะสงเสริมพัฒนาใหมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2562 
อาจารย ดร.เกศนีย  อ่ินอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอเพ่ือทราบ      

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563  คะแนนเฉลี่ย  4.72  ผลการ
ประเมินระดับดีมาก  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3.3  การจัดทําโครงการในปงบประมาณ 2564 
อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบ แนวทางการจัดทําโครงการในปงบประมาณ 2564 โดยขอใหพิจารณา ทบทวน ปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับโมลเดลการบมเพาะครู  เพื่อใหการดําเนินโครงการมุงเนนกระบวนการบมเพาะนักศึกษาตามตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3.4  การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 
อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอที่ประชุมเพื่อ

ทราบ แนวทางการนําบทความวิจัยลงตีพิมพเผยแพร  โดยคณะกรรมการผูคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ   ไดใหขอเสนอแนะใหคณะครุศาสตรสนับสนุนใหนักวิจัยพิจารณานําบทความวิจัยไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ TCI กลุมที่ 1 และ TCI กลุมที่ 2 ทั้งนี้จะสงผลตอการพัฒนาหลักสูตร     
ของอาจารยประจําหลักสูตร ในรอบถัดไป 

อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ไดเนนย้ําจรรยาบรรณ
นักวิจัย การไมนําผลงานวิจัยของนักศึกษามาเปนผลงานของตนเอง    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3.5  กําหนดการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 
   อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบกําหนดการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562  วันที่ 17 – 18  ธันวาคม 2563 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.5   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.3.6  ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ปงบประมาณ 2564 
อาจารย ดร.เกศนีย  อ่ินอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอที่ประชุมเพ่ือ

ทราบ ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2564 โดยเนนย้ําและขอความรวมมือให
สาขาวิชา และหนวยงาน ดําเนินการใหตรงตามแผน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.6 ทั้งนี้หากมีความ
จําเปน ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว ใหบันทึกขออนุญาตอธิการบดี ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการ 
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

4.3.7  เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 
   อาจารย ดร.เกศนีย  อิ่นอาย รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ กระบวนการเบิกจายงบประมาณสิ้นสุดที่งานคลังสั่งจายเงินงบประมาณในระบบสารสนเทศ  ซึ่งขณะนี้ใน
ระบบมียอดการดําเนินงานของคณะ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เพียง 2 ดังนั้นจึงขอเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ท้ังนี้สาขาวิชาและหนวยงาน สามารถเสนอขอขึ้นโครงการ ที่กําหนดในไวใน    
ไตรมาส 2  
 นายวีระชัย รินดวงดี นําเสนอเพื่อทราบ กรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนที่กําหนด 
หรือสงเอกสารไปถึงงานคลังลาชากวาที่กําหนดในแผน จะถือวาการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ โดยงานคลังไม
อนุญาตใหเบิกเงิน ดังนั้นหากมีความจําเปน สามารถดําเนินการตรงตามแผนที่กําหนด ใหผูรับผิดชอบโครงการ
ดําเนินการขออนุญาตมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๔  เรื่องจากผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
 ๔.๔.๑  การเตรียมผลงานวิจัยสําหรับตีพิมพ  

 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบ ในปงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตรมี
ผลงานวิจัยท้ังสิ้นจํานวน 42 เรื่อง เพื่อประโยชนแกนักวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร จึงขอใหแจงนักวิจัยการ
เตรียมผลงานวิจัยสําหรับตีพิมพวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ TCI กลุมที่ 1 และ TCI กลุมที่ 2 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4.2  การโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยงวดสุดทาย 
อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพื่อทราบ ในปงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตรมี

ผลงานวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 42 เรื่อง ซึ่งไดดําเนินการสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณและขอเบิกเงินงวดสุดทาย
แลวนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยไดโอนเงินงวดสุดทายเขาบัญชีนักวิจัยแลว จึงขอใหคณะกรรมการบริหารคณะแจง
นักวิจัยดําเนินการปดบัญชีธนาคารไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4.3  การรับขอเสนอโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (สกสว.) ไดเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกรอบทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน
ประเภท Fundamental Fund  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.3 
 



รายงานกาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 4/2563 วันพุธที ่2 ธันวาคม 2563 หนา ๘

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 
๖.๑   กําหนดการประชุมครั้งที่ 5/2563 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ นําเสนอเพ่ือพิจารณากําหนดวาระการประชุมครั้งที่ 5/2563 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหกําหนดวาระการประชุมครั้งท่ี 5/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563       
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมเอ้ืองผึ้ง อาคาร 52 คณะครุศาสตร 

 

๖.๒   อื่นๆ 
  6.2.1 เรื่องจากงานสารสนเทศ 
  ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เมืองมูล รายงานความกาวหนาการติดตั้งครุภัณฑ และสาธิตการใช
ครุภัณฑ ณ หอง Microteaching 1-2 จํานวน 2 หอง สามารถใชบริการได โดยการจองหองผานงานธุรการ
สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 
 (นางเจมขวัญ  ศรียอด)    (นายวีระชัย  รินดวงดี) 
      ผูบันทึก/พิมพ                ผูตรวจ 


