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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 
ครั้งที่   1/2564 

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 
ณ หอประชุมเอื้องผึ้ง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 
2. รองศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต ปนแกว รองคณบดีคณะครุศาสตร  
3. อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนด ี รองคณบดีคณะครุศาสตร  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ  บัวกนก ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา เหลมตระกูล ประธานสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล 

  การศึกษา 
6. อาจารย ดร.ณัฏฐ รัตนศิริณิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

  หัวหนางานประชาสัมพันธ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย ศิริชัยศลิป ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  หัวหนาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
8. อาจารย ดร.สุธิษณา โตธนายานนท ประธานสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
9. อาจารยเอกนรินทร สฝีน ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายชล เพียรผดุงพร ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
11. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  หัวหนางานสารสนเทศ 
12.  ผูชวยศาสตราจารยอนงครตัน รินแสงปน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

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

 
ผูไมมาประชมุ (ไปราชการ/ติดภารกิจ) 

1.  อาจารย ดร.เกศนีย อ่ินอาย รองคณบดีคณะครุศาสตร  
2. อาจารย ดร.พงศวัชร ฟองกันทา  ติดภารกิจ 
3. ผูชวยศาสตราจารยชนันกาญจน สุวรรณเรือง  ติดภารกิจ 
4. อาจารย ดร.ชรัญรักษ ปญญามูลวงษา  ติดภารกิจ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30   น. 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 มาตรการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม  

ประธานแจงที่ประชุมทราบ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม และเพ่ือเปน

การเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คณะครุศาสตรจึงไดประกาศ แนวปฏิบัติการใชอาคาร

ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร 1.1 โดยขอความรวมมือใหประธานสาขาวิชาและหัวหนาหนวยงาน
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอยางเครงครัด  สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
สาธารณสุข 
 
มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

1.2 การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) พ.ศ. 2562 
ประธานแจงที่ประชุมทราบ การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ป) ตามความใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตร 4 ป) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ตามเอกสารหมายเลข 1.2 และการ
กําหนดชื่อปริญญา ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ตามความ
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
 
มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

1.4 การสรรหาบุคคลเพือ่แตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร 
ประธานแจงที่ประชุมทราบ กําหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร  ตาม

เอกสารหมายเลข 1.4 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 การเดินทางไปราชการ 
ประธานแจงท่ีประชุมทราบ การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา โดยออกนอกพื้นที่จังหวัด

ลําปาง ใหดําเนินการขออนุญาตอธิการบดีกอน  นอกจากนี้ใหแนบตารางสอนทุกครั้ง  โดยเขียนแสดงภาระการ
สอนกํากับหนาแบบฟอรมขออนุญาตไปราชการ (ปร.1) เชน ดําเนินการสอนชดเชย ดังแนบ   หรือ ไมมีสอน 
หรือ ไมมีสอน เนื่องจากนักศึกษาออกฝกปฏิบัติ...  ทั้งนี้เนื่องจากการแนบเอกสารใหครบถวนจะสามารถตอบขอ
คําถามตาง ๆ ได 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.6 รางกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพกัคณะครุศาสตร 

 ประธานแจงที่ประชุมทราบ ตามที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร จะเริ่มเปดใชโดยสามารถ
รองรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 นี้ คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการตาง ๆ ไดแก การราง 
คณะกรรมการที่เก่ียวของกับหอพักคณะครุศาสตร คณะกรรมการอาจารยพี่เลี้ยงประจําหอพัก คณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรม คณะกรรมการระบบบริหารหอพัก  ผูดูแล แผนการคัดกรองนักศึกษาเขาพักในหอพักคณะ     
ครุศาสตร ไดแก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ทุกคน หากมีจํานวนมากจะพิจารณาจาก
นักศึกษาท่ีอยูตางจังหวัดและตางอําเภอเขาพักกอน โดยใหสิทธินักศึกษาครูรักษถิ่น จํานวน 30 คน เปนลําดับ
แรก เปนตน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 
 ประธานนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวัน
พุธที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. จํานวน 8 หนา เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยใหแกไข จํานวนผลงานวิจัยทั้งสิ้น จาก 48 เรื่อง เปน 42 เรื่อง ในระเบียบวาระที่ 
4.1.1 และ 4.1.2 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  เรื่องจากรองคณบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา 
4.1.1  ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ฝายกิจการนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

รองศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบ ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ 
ฝายกิจการนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 18 กิจกรรม ซึ่งไดดําเนินการไปแลว 7 กิจกรรม 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.2  โครงการแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 10 

รองศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว นําเสนอเพ่ือทราบ ราง ประเภทและเกณฑ
การแขงขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 
สถาบัน ครัง้ที่ 10  ในวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2564 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ ตําบลสะเดียง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ รายละเอียดประเภทการแขงขัน ตามเอกสารประกอบ 4.1.2  
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ทั้งนี้อาจมีการเลื่อนกําหนดออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 จะคลี่คลาย  โดยทางฝายกิจการนักศึกษาไดมอบเกณฑการแขงขันแกอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายการ 

ในการดําเนินการฝกซอมนักศึกษาและไดเริ่มคัดเลือกและฝกซอมนักศึกษาแลว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝายวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

  อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบ สืบเนื่องจากการเฝาระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอความรวมมือประธานสาขาวิชาแจงบุคลากรในสังกัด ใหพิจารณาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนหรือแบบผสมผสาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 4.2.1 ทั้งนี้ใหเตรียมความ
พรอมในออกขอสอบ ซึ่งอาจตองดําเนินการสอบปลายภาคดวยรูปแบบออนไลน 
 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ มหาวิทยาลัยมีความกังวลเก่ียวกับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอน และการสอบปลายภาค จึงขอใหตระหนัก และเขาสอนใหตรงตามตารางที่กําหนด 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๔.๒.2 กิจกรรมตามโครงการครูเพื่อพฒันาทองถิ่น ปงบประมาณ 2564 
  อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการ

ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2564  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2.3   การขอเปลี่ยนแปลงจํานวนรับนักศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาใหการรับรอง 
อาจารย ดร.สุจิตรา  ปนดี นําเสนอเพ่ือทราบ และขอใหสาขาวิชารับนักศึกษาตรงตาม

แผนรับนักศึกษา หากมีการรับนักศึกษาเกินแผนตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงจํานวนรับนักศึกษาตอคุรุสภา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

๔.๓  เรื่องจากรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.๓.๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 
 ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ ผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ซึ่งมีผล

การเบิกจายรอยละ 18.38 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 ซึ่งมีผลการเบิกจายนอยกวาแผนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สงผลให

สาขาวิชาและหนวยงานไมสามารถดําเนินโครงการไดแผนที่วางไว และการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ     
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ยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการ  ทั้งนี้ขอใหสาขาวิชาและหนวยงานพิจารณากําหนดและรูปแบบการจัดกิจกรรม     
โดยหากมีการเลื่อนการดําเนินโครงการหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขอใหเรงดําเนินการขออนุญาตมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

 นายวีระชัย  รินดวงดี นําเสนอที่ประชุมทราบ หากการดําเนินโครงการโดยไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว หากไมไดดําเนินการขออนุญาตเลื่อนการดําเนินโครงการหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบตอมหาวิทยาลัย  
อาจสงผลใหไมสามารถดําเนินการเบิกจายได  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓.๒ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 2 

ประธานนําเสนอเพื่อทราบ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการเบิกจาย 54% ดังนั้นขอใหสาขาวิชา
และหนวยงานติดตามแนวโนมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากสถานการณ

คลี่คลายขอใหเรงดําเนินการ  หรือหากสถานการณยังมีความยืดเยื้อขอใหพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามที่
นําเสนอขางตน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.3  รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน ปการศึกษา 2563 
 ประธานนําเสนอเพื่อทราบ ผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน ปการศึกษา 2563    
ซึ่งยังไมสิ้นสุดกระบวนการ  มีผลการดําเนินงานตามเอกสารหมายเลข 4.3.3 ทั้งนี้ขอใหสาขาวิชาแจงให
บุคลากรในสังกัด พิจารณาการนําผลงานไปตีพิมพเผยแพร ในฐานการตีพิมพ TCI 1 และ TCI 2 จะชวยใหไดรับ
คะแนนที่สูงข้ึน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
๔.๔  เรื่องจากผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
 ๔.๔.๑  โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ  

2564 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส  ฌอณ  บัวกนก นําเสนอเพ่ือทราบ โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ 2564 กําหนด 5 กิจกรรม ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมสมาชิกที่เก่ียวของในพ้ืนที่ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.4.2  การติดตามผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส  ฌอณ  บัวกนก นําเสนอเพ่ือทราบ ตามที่คณะครุศาสตร
ไดรับงบประมาณในการสนับสนุนการจัดทําผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 42 เรื่อง มีผลงาน
ที่ยังไมเสร็จสิ้นตามสัญญาทุนวิจัย จํานวน 2 เรื่อง  ในการนี้ฝายวิจัย จะดําเนินการติดตามผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณและหลักฐานตางๆ ภายใน 30 มีนาคม 2564 โดยจะไมสามารถเบิกเงนิทุนสวนที่เหลือจายได และหาก
ยังไมสงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ฝายวิจัยจะดําเนินการใหคืนเงินและยกเลิกทุนตอไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑   กําหนดการประชุมครั้งที่ 2/2564 
ยังไมมีกําหนดการประชุมครั้งตอไป โดยหากมีการประชุมจะแจงใหทราบตอไป 

 
มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

๖.๒   เรื่องจากหัวหนาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย  ศิริชัยศิลป นําเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสถานศึกษาหยุดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติในสถานศึกษามีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา จึงไดขยายระยะเวลาการออกฝกของนักศึกษา ดังนี้  
 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การขยายระยะเวลาการออกฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน สําหรบันักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป ชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จาก 
11 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2564 เปน 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ 2564 
 และ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การขยายระยะเวลาการออกฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน 1 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
จาก 4 – 15 มกราคม 2564 เปน 4 – 22 มกราคม 2564 
 
มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

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


