
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 หนา ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
ครั้งท่ี  2/2564 

วันอังคารท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ  หองประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 5 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

-------------------------- 
 
รายนามผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ ตัวแทนรองคณบดี กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย ศิริชัยศิลป ตัวแทนรองคณบดี กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี  ตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ  บัวกนก  ตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ณัฎฐ   รัตนศิริณิชกุล ตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 
7. นายวีระชัย    รินดวงดี  หัวหนาสํานักงานฯ เลขานุการ 
8. นางเจมขวัญ    ศรียอด  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ผูชวยเลขานุการ 

 
รายนามผูประชุมออนไลน 

1. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. ดร.ประจกัษ    สีหราช  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 

1. อาจารยเอกนรินทร   สีฝน  ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
2. อาจารย ดร.สุธิษณา   โตธนายานนท ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3. อาจารย ดร.สุจิตรา   ปนดี  ปฏิบัติงาน ผูชวยเลขานุการ 
4. นายอานนท    นันตาปลูก ผูปฏิบัติหนาท่ีสารสนเทศงานประชุม 
5. นางสาวภัสสร   อุนผูก  ผูปฏิบัติหนาท่ีสารสนเทศงานประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรเปนประธานในการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
ประธานแจงท่ีประชุมทราบ การแตงตั้งคณะกรรมการกรรมการประจําคณะครุศาสตร            

แทนตําแหนงวาระท่ีเหลืออยู (ถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.1 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 
 ประธานนาํเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันพุธท่ี 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. จํานวน 6 หนา เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชมุ โดยแกไขดังนี้ 

1) หนา 2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2  แกไขจาก ราน  เปน  ฐาน 
2) ระเบียบวาระท่ี 5.3 แกไขจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

4.1  รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ส้ินไตรมาส 2 
ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ ผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข 4.1  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะใหคณะพิจารณากําหนดตัวชี้วัดในประเด็นกลยุทธท่ี 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ มคอ.1  

 
4.2 รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ส้ินไตรมาส 2 

ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ ผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4.2  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 
4.3 รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ     

(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ  รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและ

สังคมแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4.3 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1  การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย         
และสาขาวิชาภาษาไทย เกินแผนรับนักศึกษา 

ประธานนําเสนอเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 4 ป) เกินแผนรับนักศึกษา  

สืบเนื่องจากในกระบวนการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2563 พบวาในสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาภาษาไทย มีผูผานการคัดเลือกท่ีมีผลคะแนนทดสอบเทากัน ณ จุดตัด ท้ัง 2 
สาขาวิชา สาขาวิชาพิจารณาแลวไมสามารถตัดผูใดออกไดเนื่องจากเปนผูท่ีมีความประสงคจะเขารับการศึกษา
อยางแทจริง และไมเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการในสาขาวิชา เห็นสมควรรับเขาศึกษาตอ 

สงผลใหสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรับนักศึกษาเกินแผนรับ จํานวนท่ีรับเกิน 2 คน และสาขาวิชา
ภาษาไทย รับนักศึกษาเกินแผนรับ จํานวนท่ีรับเกิน 4 คน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
สาขาวิชาภาษาไทย เกินแผนรับนักศึกษา และมอบหมายใหงานวิชาการนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑   กําหนดการประชุมครั้งท่ี 3/2564 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ยังไมมีกําหนดการประชุมครั้งตอไป หากมีกําหนดการประชุม   

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือใด จะแจงใหทราบตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   
 6.2  แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) 
                รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ ผูทรงคุณวุฒินําเสนอท่ีประชุมทราบ รางแผนปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางใหคณะ
ครุศาสตรพิจารณานําประเด็นตางๆ ไปปรับใหสอดคลองกับแผนของคณะตอไป ดังนี้ 

1) แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาครู 
2) การปฏิรูปหลักสูตรครูใหเปนไปตามโลกยุคใหม สอดคลองกับการปฏิรูปประเทศ 
3) การปฏิรูปนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู การนิเทศออนไลน 
4) การปฏิรูปการพัฒนาครูประจําการใหมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบหมายใหเลขานุการเวียนแผนปฏิรูปประเทศแกคณะกรรมการประจําคณะ      
ครุศาสตรทุกทานตอไป 
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6.3 ขอเสนอแนะอ่ืนจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรและผูทรงคุณวุฒิ 

1)  แนวทางการพัฒนาบุคลากรในคณะครุศาสตร การอบรมทางวิชาการ และการสรางกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรียนรูในรูปแบบออนไลน 

2)  แนวทางการเสริมเติมเต็มนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ในการใสใจ ใฝรูในงานอ่ืน
นอกเหนือจากภาระงานสอน เชน งานธุรการ การสอนเสริม หรือกิจกรรมอ่ืนของโรงเรียน 

3)  แนวทางในการจัดการเรียนรูออนไลน การติดตามนักศึกษา การประเมินคุณภาพการเรียน
การสอนออนไลน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมออนไลนเพ่ือพัฒนาการสอน 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

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

  
 


