
รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ณ หอง ED  ๒๐๒  อาคารคณะครุศาสตร 

 

ผูเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยกแกว กมลวรเดช  คณบดีคณะครุศาสตร  

๒. อาจารย ดร.สุภาภรณ   จับจาย        รองคณบดีคณะครุศาสตรฝายบริหาร  

๓. นางนทีทิพย    ประพันธวิทย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

๔. นางวราภรณ    เฟองระยา  ผูปฏิบัติงานบริหาร  

๕. นางพัชรพร    นอยพิทักษ  ผูปฏิบัติงานบริหาร  

๖. นางดาวลอย    จิตรไทย   ผูปฏิบัติงานบริหาร  

๗. นางพิศมัย    พรหมโชติ  ผูปฏิบัติงานบริหาร  

๘. นางสาวเสาวลักษณ   รัตนชมภู  บรรณารักษ  

๙. นายสมพงษ    หอมดอก  ชางเครื่องคอมพิวเตอร  

๑๐.นายสุรินทร    พงษลําใย  พนักงานสถานท่ี  

๑๑.นางสาวกาญจณ   สังวาล   นักวิชาการประกันคุณภาพ  

๑๒.นายนิกร    ทองดี   เจาหนาท่ีเทคนิคหองปฏิบัติการ  

๑๓.นางสาวพิมพรรณ   ชางปน   เจาหนาท่ีเทคนิคภาควิชา  

๑๔.นางบุญษา    มีแสน   เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคาร  

๑๕.นางยุพาเรศน   แตงสุวรรณ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคาร  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น.  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหทราบ  

 ๑. ๑ คณบดีแจงวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมเพ่ือแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ

เก่ียวกับเรื่องการประเมินบุคลากรทุกสิ้นภาคเรียนและเรื่องกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน  

 ๑.๒  คณบดีแจงให ท่ีประชุมทราบวาคณะไดจัดทําประกาศของคณะครุศาสตร เรื่อง การแตงตั้งเจาหนาท่ี

รับผิดชอบบันทึกงานการประชุมตาง ๆของคณะครุศาสตร  เนื่องจากคณะครุศาสตรมีการประชุมของคณะกรรมการ

ตางๆหลายชุด  ดังนั้นจึงไดกําหนดใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานการประชุมของคณะครุศาสตร ดังรายชื่อตอไปนี้  

  ๑.  นางนทีทิพย  ประพันธวิทย ประชุมผูบริหารคณะครุศาสตร 

  ๒.  นางดาวลอย  จิตรไทย  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  

       ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร 



๒ 

 

  ๓.  นางพิศมัย  พรหมโชติ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  

  ๔.  นางสาวกาญจณ สังวาล  ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 

  ๕.  นางวราภรณ  เฟองระยา ประชุมเจาหนาท่ีคณะครุศาสตร 

  ๖.  นางสาวเสาวลักษณ รัตนชมภู ประชุมงานศูนยพัฒนาวิชาชีพครู 

  ๗.  นางสาวพิมพพรรณ ชางปน  ประชุมภาควิชา 

  ๘.  นางพัชรพร  นอยพิทักษ ประชุมงานโครงการพิเศษตางๆ 

โดยใหเจาหนาท่ีขางตนปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

๑. โทรศัพทติดตอ นัดหมายและประสานงานผูทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย 

๒. พิมพหนังสือเชิญประชุมพรอมแจกใหผูเขาประชุมและผูเก่ียวของทราบ 

๓. ตรวจสอบเอกสารเพ่ือจัดทําระเบียบวาระการประชุม และติดตามขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเอกสารไมครบถวน 

๔. พิมพสรุปรายงานการประชุมใหเสร็จสิ้นภายใน  ๗ วัน 

๕. ดําเนินการเบิกจายคาพาหนะเดินทางและเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร และ

คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร 

๖. นํารายงานสรุปผลการประชุมตาง ๆ ใหเจาหนาท่ีเทคนิคหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเผยแพร

ใหแกอาจารย บุคลากร นักศึกษา สาธารณชน และหนวยงานอ่ืนไดรับทางเว็ปไซดคณะครุศาสตร  

กรณีของคุณดาวลอย   จิตรไทย ท่ีจะตองรับผิดชอบงานการประชุม ๒  ประชุม เพราะการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร และกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตรจะมีการประชุมภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

สวนกรณีการปฏิบัติงานของคุณพิมพรรณ   ชางปนจะตองปฏิบัติงานใหกับภาควิชาท้ัง ๒ ภาควิชาเปนหลัก 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามประกาศและใหดําเนินการดังนี้  

๑. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการประชุมเพ่ือพิมพบันทึกการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวกอนท่ีจะ 

นําสงใหข้ึนเว็ปไซดของคณะจะตองนํามาใหหัวหนาสํานักงานตรวจสอบและเซ็นรับทราบกอนทุกครั้ง  

  ๒. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการประชุมจะตองสําเนาบันทึกการประชุมใหหัวหนาสํานักงานเก็บไว ๑ ชุด 

  ๓. เจาหนาท่ีเทคนิคหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจะตองนําบันทึกการประชุมข้ึนเว็ปไซดของคณะ

ภายใน ๓ วันหลังจากท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการประชุมนําบันทึกการประชุมมาสงให 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเจาหนาท่ีคณะครุศาสตรครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  

เม่ือวันท่ี ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖ 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเจาหนาท่ีคณะครุศาสตร เปนท่ีเรียบรอยแลวและขอใหพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม 

 

 



๓ 

 

รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๑๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ หอง ED ๒๐๒ อาคารคณะครุศาสตรหลังใหม 

 

ผูเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยกแกว กมลวรเดช  คณบดีคณะครุศาสตร 

๒. อาจารย ดร.สุภาภรณ   จับจาย  รองคณบดีคณะครุศาสตรฝายบริหาร  

๓. นางนทีทิพย    ประพันธวิทย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

๔. นางพิศมัย    พรหมโชติ  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

๕. นางวราภรณ    เฟองระยา  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

๖. นางพัชรพร    นอยพิทักษ  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

๗. นางดาวลอย    จิตรไทย  ผูปฏิบัติงานบริหาร  

๘. นางสาวเสาวลักษณ   รัตนชมภู บรรณารักษ  

๙. นายสมพงษ    หอมดอก ชางเครื่องคอมพิวเตอร  

๑๐. นายสุรินทร    พงษลําไย พนักงานสถานท่ี  

๑๑. นายนิกร    ทองดี  เจาหนาท่ีเทคนิคหองปฏิบัติการ  

๑๒. นางสาวพิมพรรณ   ชางปน  เจาหนาท่ีเทคนิคภาควิชา  

๑๓. นางบุญษา    มีแสน  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคาร  

๑๔. นางยุพาเรศน   แตงสุวรรณ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคาร  

 

ผูไมเขาประชุม 

๑. นางสาวกาญจณ   สังวาล  นักวิชาการประกันคุณภาพ  ติดภารกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหทราบ  

  คณบดีแจงวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือใหทุกคนรับทราบเก่ียวกับการ ปฏิบัติงาน 

โดยยึดนโยบายของทานอธิการบดี คือจะไมมีการรับเจาหนาท่ีเพ่ิม แตจะเกลี่ยงานใหเพียงพอกับเจาหนาท่ี ท้ังนี้

อาจจะมีการโยกยายเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนท่ีคนมากกวางานมาชวย และการท่ีจะรับคนเขามาชวยงานก็จะตองมีงานให

ทําดวยเพราะฉะนั้นทุกคนตองเขียนกรอบภาระงานวามีงานอะไรบางและถาหากใครมีงานมากเกินไปก็จะเกลี่ยงานให

เหมาะสมกับเจาหนาท่ีท่ีมีอยู 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ไมมี 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณาพิจารณาและดําเนินการ  

 ๓.๑  เรื่องการเขียนสรุปกรอบภาระงานและการปฏิบัติงาน 

   คณบดีใหทุกคนเขียนกรอบภาระงานและการปฏิบัติงานของแตละคนใหเรียบรอยและใหสงท่ีคุณ 

นทีทิพย  ประพันธวิทย  ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กอนเวลา ๑๒.๐๐ น. และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานของแตละคน เชน 

  -  นางดาวลอย จิตรไทย ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีดูแลศูนยพัฒนาวิชาชีพครู ใหเขียนการปฏิบัติงานเปนหัวขอ

ใหญ ๆ ตลอดปการศึกษาวาทางศูนยฯ มีงานอะไรบาง ท้ังงานธุรการภายในศูนยฯ  การปฐมนิเทศนักศึกษา ประชุมสัมมนา

ผูบริหารและครูพ่ีเลี้ยง การนิเทศนักศึกษาฝกสอน การจัดอบรมวันกาวสูวิชาชีพครู การปจฉิมนิเทศ และงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือท่ีคณบดีจะไดนําเสนอคณะทํางานของศูนยฯ ในการประชุมอาจารยกอนเปดภาคเรียน และคณบดียังไดให

ขอเสนอแนะวาในกรณีท่ีทางศูนยฯจัดการประชุมสัมมนาหรือการอบรมตาง ๆ ขอใหเจาหนาท่ีทุกคนชวยงาน โดยไปชวย

ในเรื่องของการรับลงทะเบียน เปนตน 

  - น.ส. พิมพรรณ  ชางปน  ใหดูแลรับผิดชอบอุปกรณภายในหองเรียนและหองปฏิบัติการ ใหบริการ

แกอาจารยท่ีทําการสอนท่ีอาคาร ๖  ท้ังนี้ในสัปดาหท่ี ๑ และสัปดาหท่ี ๒ ของการเปดภาคเรียน ให สมพงษ  หอมดอก มาชวย

สอนการใชอุปกรณในหองเรียนกอน ซ่ึง น.ส. พิมพรรณ  ชางปน  จะตองเรียนรู และใหมาทํางานตรงเวลา คือชวงเชา เวลา 

๐๘.๐๐ น.  น.ส. พิมพรรณ    ชางปน จะตองอยูท่ีหองเพ่ือใหบริการแกอาจารยผูสอน และถาวันไหนท่ีมีอาจารยสอนเวลาเท่ียง 

ให พิมพรรณ คอยใหบริการอาจารยผูสอนกอน แลวคอยไปรับประทานอาหารกลางวันหรืออาจจะทานในหองทํางานก็ได 

ควรทําตารางไวเพ่ือสะดวกแกการใหบริการ หากมีปญหาใหปรึกษา อาจารย ดร.สุภาภรณ  จับจาย หรือ คุณนทีทิพย  

ประพันธวิทย  นอกจากนี้คณบดียังมอบหมายให ดูแลหองอุปกรณท่ีนักศึกษาจะตองยืมใชในกิจกรรมตาง ๆ โดยให

นักศึกษาเขียนใบยืมและเช็คอุปกรณเวลาคืนทุกครั้ง และใหคุณดาวลอย จิตรไทย เปนผูลงนามในใบยืมอุปกรณ สําหรับงานเดิน

หนังสือของภาคหลักสูตรฯ และภาคพัฒนศึกษาฯ  ใหกําหนดเวลาท่ีรับ และเดินหนังสือไปท่ีสํานักงานคณะฯ อาคาร ED 

วันละ 2 รอบ คือ ชวงเชาและชวงบาย โดยใหกําหนดเวลาท่ีแนนอนและแจงใหอาจารยท้ัง ๒ ภาควิชาไดทราบ 

    -  นายสมพงษ  หอมดอก ไดหารือกับคณบดีเรื่องท่ีอาจารยบางทานใหไปถายวีดีโอในเวลาสอน โดยไมได

บอกลวงหนาและเปนอาจารยจากตางคณะ ซ่ึงสมพงษ ไดเสนอใหทําบันทึกผานคณบดีอนุญาตกอน เพ่ือจะไดมีการ

เตรียมตัวลวงหนา และในบางครั้งอาจมีงานอ่ืนท่ีตองทําคางอยู หรือกําลังใหบริการอาจารยผูสอนอยู จึงทําใหไม

สามารถปฏิบัติไดในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้คณบดีรับทราบและจะนําเรื่องนี้ไปเขาท่ีประชุมอาจารย และแนะนําให สมพงษ 

ทํากําหนดการหรือตารางในการทํางานใหเปนเวลาวา เวลาไหนทําอะไร เม่ือไร 

 -  สําหรับงานธุรการ ให พิศมัย  พรหมโชติ กับ พัชรพร  นอยพิทักษ ไปเขียนกรอบภาระงานวาใครทําอะไร โดย

แบงงานใหชัดเจนแลวคณบดีจะเปนผูพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สําหรับการไปรับจดหมายท่ีไปรษณีย ใหคุณพิศมัย เปน

ผูดําเนินการ 



๕ 

 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับทราบพรอมถือเปนแนวปฏิบัติ และทุกคนจะตองสงกรอบภาระงานภายใน

วันท่ี   ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖ ท่ีคุณนทีทิพย  ประพันธวิทย กอนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 ๓.๒  เรื่องการรับผิดชอบในการพิมพ/โรเนียวแนวการสอนและขอสอบใหอาจารยอาวุโส 

   คณบดีไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการพิมพ/โรเนียวแนวการสอนและขอสอบใหอาจารย

อาวุโสภายในคณะ ดังนี้ 

  ๓.๒.๑  รายชื่ออาจารยท่ี นางพิศมัย  พรหมโชติ  รับผิดชอบการพิมพ/โรเนียว แนวการสอนและขอสอบ คือ 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมพร  ศิริถาพร 

   - อาจารย ดร.ชลายุทธ  ครุฑเมือง 

   - อาจารย ดร.มานี  แสงหิรัญ  

           -  อาจารยไพบูลย  ดิษสวาง 

           - อาจารยวิโรจน  เพียรพัฒนรัฐ 

 

    ๓.๒.๒   รายชื่ออาจารยท่ี นางวราภรณ  เฟองระยา รับผิดชอบการพิมพ/โรเนียว แนวการสอนและ

ขอสอบ คือ 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม  คําขาด 

   - ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  สุวรรณสันติสุข  

   - อาจารย ดร.สุมิตรา  โรจนนิติ  

          - อาจารยสมุทร  สีอุน 

    ๓.๒.๓  รายชื่ออาจารยท่ี นางพัชรพร  นอยพิทักษ  รับผิดชอบการพิมพ/โรเนียว แนวการสอนและ

ขอสอบ คือ 

   - รองศาสตราจารยพิศมัย  หาญสมบัติ  

   - รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  สุวรรณศรี  

   - รองศาสตราจารยบุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน  

           - ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยกแกว  กมลวรเดช 

           - อาจารย ดร.วจี  ปญญาใส 

    ๓.๒.๔  รายชื่ออาจารยท่ี นางดาวลอย  จิตรไทย  รับผิดชอบการพิมพ/โรเนียว แนวการสอนและขอสอบ คือ 

    - รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร  โพธิ์ศรี  

    - รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  

    - อาจารย ดร.พิมผกา  ธรรมสิทธิ์  

           - อาจารยอรปรียา  ญาณะชัย 

 



๖ 

 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคุณพิศมัย  พรหมโชตทํิาเปนประกาศเพ่ือแจงใหอาจารยแตละ

ทานทราบ เจาหนาท่ีทุกคนรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ  โดยแนวการสอนเจาหนาท่ีจะพิมพพรอมโรเนียวหรือถาย

เอกสาร และเรียงเย็บให สําหรับขอสอบเจาหนาท่ีจะพิมพและโรเนียว/ถายเอกสารให สวนการเรียงเย็บและบรรจุซอง

ใหอาจารยท่ีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนผูดําเนินการเอง 

  

 ๓.๓  เรื่องการปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอาคาร 

   คณบดีมีนโยบายปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอาคาร ดังนี้  

    ๓.๓.๑  นางบุญษา  มีแสน ปฏิบัติงานอาคาร ED ทําความสะอาดภายในสํานักงานคณะ, หองพัก

อาจารยสมุทร สีอุน,  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, หองเรียนชั้น ๓  ชั้น ๔, หองพักอาจารยชั้น ๓, หองครัว 

และหองน้ําอาจารยหญิงชั้น ๒ ,หองน้ํานักศึกษาหญิงชั้น ๓ ชั้น ๔, และดูแลถังน้ําดื่ม 

   ๓.๓.๒  นางยุพาเรศน  แตงสุวรรณ  ปฏิบัติงานอาคาร ๖  ทําความสะอาดหองเรียนชั้น ๑ ชั้น ๒ 

และชั้น ๓, หองศูนยพัฒนาวิชาชีพ, หองพักอาจารยชั้น ๒ ชั้น ๓, หองน้ําอาจารยหญิง, หองน้ํานักศึกษาหญิง,กวาดถูระเบียง

ชั้น ๒ และชั้น ๓, และดูแลถังน้ําดื่ม 

  ๓.๓.๓  นายสุรินทร  พงษลําไย ปฏิบัติงานอาคาร ๖ และอาคาร ED  กวาดและถูบริเวณชั้น ๑ 

อาคาร ๖, ทําความสะอาดหองน้ําอาจารยชายและนักศึกษาชาย อาคาร ๖, กวาดและปดหยากไยบริเวณชั้น ๑ 

ระเบียงชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๔ อาคาร ED, กวาดบันไดข้ึนอาคารและบันไดหนีไฟอาคาร ED, ทําความสะอาดหองน้ํา

อาจารยชายชั้น ๒, หองน้ํานักศึกษาชายชั้น ๓ ชั้น ๔ อาคาร ED, เก็บขยะชั้นลางอาคาร ED, เช็ดโตะเกาอ้ีบริเวณชั้น

ลางทุกวัน, รดน้ําตนไมบริเวณอาคาร และชั้น ๒ อาคาร ED และตัดหญาอาคาร ๖ และอาคาร ED  

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเจาหนาท่ีอาคารท้ัง ๓ คน ลองปฏิบัติงานกอน ๑  สัปดาห วาจะทํา

ไดหรือไม พรอมกับใหแตละคนจัดทําตารางการปฏิบัติงานมาใหดูดวย ถามีปญหาอะไรใหแจงคุณนทีทิพยทราบ 

เพ่ือท่ีจะไดนําเรียนคณบดี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  

 จะเปนเรื่องท่ีคณบดีตองการใหเจาหนาท่ีทุกคนปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 ๔.๑ เรื่องการเดินหนังสือราชการหรืองานท่ีเก่ียวของกับเอกสาร คณบดีใหเจาหนาท่ีแตละคนไปเดินหนังสือ

หรือเอกสารของตนเอง ไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคารมาเดินหนังสือให  

 ๔.๒ ใหยกเลิกแบบฟอรมใบมอบหมายงานของอาจารยท่ีไมอยูหรือไปราชการ โดยใหทําเปนประกาศของ

คณะ เชน ในกรณีท่ีหัวหนาภาคไมอยู ใหผูท่ีมีตําแหนงรองลงมาปฏิบัติงานแทน เปนตน 

 ๔.๓ เรื่องโตะเกาอ้ีท่ีไมไดใชหรือเปนสวนเกิน ท้ังอาคาร ๖ และอาคาร ED คณบดีจะประสานกับผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดีกอนวาจะใหดําเนินการอยางไร ซ่ึงคณบดีไดย้ํากับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาคารวาวัสดุครุภัณฑทุก

อยางตองจําใหไดวาอยูตรงไหน และมีเทาไร 



๗ 

 

 ๔.๔ เรื่องการใชเครื่องปรับอากาศในการเรียนการสอน ถาอาจารยผูสอนทานใดจะใช ใหดําเนินการตามระเบียบ 

จะจายเปนรายชั่วโมงหรือตลอดภาคเรียนเลยก็ได ท้ังนี้ใหมาแจงดําเนินการกอนถึงเวลาเรียน 

 ๔.๕ เรื่องการใชหองสมุดเปนหองเรียน ตอไปนี้คณบดีไมอนุญาตใหอาจารยใชหองสมุดเปนหองเรียนท้ัง

ชั่วโมง ยกเวนกรณีท่ีทําการสอนท่ีหองเรียนในคาบเวลาและใหนักศึกษาไปคนควาเอกสารตําราในหองสมุด หรือเม่ือถึง

คาบเรียนใหนักศึกษาไปคนควาเอกสารตําราในหองสมุดแลวนํามาสรุปหรือรายงานในหองเรียนในคาบเรียนนั้น ๆ 

 ๔.๖ คณบดีจะดําเนินการปรับปรุงหองสมุดใหนาดูและมีชีวิตชีวากวาท่ีเปนอยู โดยจะมอบหมายใหอาจารย 

ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน เปนผูดูแลในการดําเนินการปรับปรุง 

 ๔.๗ คณบดีแจงให นางสาวเสาวลักษณ  รัตนชมภู ใหชวยงานเก่ียวกับวารสารของคณะดวย 

 ๔.๘ เรื่องการนํา มคอ.๓ ข้ึนหนาเว็ปไซดของคณะนั้น นายสมพงษ  หอมดอก ไดแจงใหคณบดีทราบเก่ียวกับ

ปญหาวาควรจะมีผูท่ีทําหนาท่ีรวบรวม มคอ.๓ ของแตละภาคเรียนใหครบกอนนําข้ึนเว็ปไซด เพราะเทาท่ีผานมาปญหาท่ี

พบคืออาจารยจะทยอยกันมาใหแลวนําข้ึนเลยจึงทําใหเกิดความสับสน  สําหรับเรื่องนี้คณบดีจะนําเขาท่ีประชุม

อาจารย และในเรื่องของการทําเว็ปไซดของคณะจะมอบหมายใหอาจารยธนโชค  จันทรสูง เปนผูจัดทํา  

 ๕.๙ เรื่องการลาของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจางเหมา คณบดีแจงใหทราบวาถาลา ๑ วัน ไมตองหักเงินเดือน ถา

ลา ๒ วันข้ึนไปตองหักเงินเดือน 

 มติท่ีประชุม   คณบดีขอใหทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนเองใหเต็มท่ี เวลาประชุมหากมีปญหา

อะไรใหพูดคุยกันในท่ีประชุมใหเขาใจ หามไปพูดกันลับหลัง เจาหนาท่ีทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๑๕  น.                               

 

                                                                               

         นางพิศมัย        พรหมโชติ   

                                                    ผูบันทึกการประชุม      

                                                

          นางนทีทิพย      ประพันธวิทย  

  ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเจาหนาท่ีคณะครุศาสตรครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑ เรื่องการรับผิดชอบในการพิมพ/โรเนียวแนวการสอนและขอสอบใหอาจารยอาวุโส 

  หัวหนาสํานักงานคณบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการไปประชุมสัมมนาวิชาการของคณะคราสตร

ท่ี จังหวัดตาก ผศ.สุพิชญา    โคทวี  เสนอแนะอยากใหเจาหนาท่ีชวยโรเนียวขอสอบ แนวการสอน เรียงเย็บเอกสาร

และถายเอกสาร ใหกับคณาจารยทุกทาน  



๘ 

 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีติเห็นชอบใหเจาหนาท่ีทุกคนรับทราบพรอมกันและถือเปนแนวปฏิบัติ  ในการชวย

คณาจารยโรเนียวขอสอบ แนวการสอน เรียงเย็บ และถายเอกสาร 

 ๓.๒ เรื่องการจัดทําตารางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอาคาร  

  คณบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการใหเจาหนาท่ีอาคารทดลองปฏิบัติงานและใหกําหนดเวลาลง

ตารางการปฏิบัติงานเพ่ือท่ีทางคณะจะไดตรวจสอบการปฏิบัติงานไดนั้นยังไมมีเจาหนาท่ีอาคารจัดสงตารางการ

ปฏิบัติงานใหกับทางคณะ ดังนั้นขอใหรีบดําเนินการสงภายในวันศุกรท่ี ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖  และสิ้นภาคเรียนท่ี ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๕๖  เจาหนาท่ีของคณะครุศาสตรทุกคนจะตองถูกประเมินโดยคณาจารย และนักศึกษาจะเปนการ

ประเมินแยกเปนรายบุคคล กรณีเจาหนาท่ีอาคารคนไหนท่ีมีผลการประเมินสูงสุดคณบดีจะมีโบนัสใหแตถาใครมี

คะแนนต่ําสุด ๒ ครั้ง ในการพิจารณาความดีความชอบคณบดีจะพิจารณาใหครึ่งข้ันและถายังไมปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานคณบดีจะทําบันทึกคืนเจาหนาท่ีใหกับมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการดังนี้  

๑. คณบดีมอบให อาจารย ดร.สุภาภรณ  จับจาย จัดทําตารางการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีอาคารท้ัง 

๓ คน และใหจัดสงคณะเพ่ือดําเนินการติดตารางการปฏิบัติงานใหทุกคนรับทราบ 

๒. ใหนายสุรินทร  พงษลําใย ปฏิบัติเหมือนเดิมคือใหทําความสะอาดอาคาร ๖ ชั้นลาง  ใตถุน 

อาคาร ED และหนาระเบียงของตึก ED ชั้น 2 , ชั้น 3 และชั้น 4 และมอบให อาจารย ดร.สุภาภรณ  จับจาย ติดตาม

การทํางาน 

๓. ใหนางยุพาเรศน  แตงสุวรรณ ปฏิบัติเหมือนเดิมคือ ทําความสะอาดอาคาร ๖  ชั้น ๒ และชั้น ๓ 

๔. ใหนางบุญษา   มีแสน ปฏิบัติเหมือนเดิมคือ ทําความสะอาดอาคาร ED หองเรียน , หองพัก 

คณาจารย ,หองสํานักงาน ,หองปฏิบัติการ และหองสมุดคณะครุศาสตร  

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องพิจารณาดําเนินการ  

  ๔.๑ เรื่องการประเมินบุคลากรครั้งท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

คณบดีแจงในท่ีประชุมทราบเรื่องกาประเมินบุคลากร ไดมอบหมายใหอาจารย ดร.  

สุกัญญา   ทองนาค เปนผูจัดทํารายละเอียดขอมูลแบบประเมินท้ังหมดและผลการประเมินจะเก็บไวเปนความลับและ

จะแจงใหทราบเปนรายบุคคล ถาผลการประเมินไมดีจะตองปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานและถาผลการประเมินครั้ง

ตอไปยังไมดีจะมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบทันที  โดยจะเริ่มประเมินเจาหนาท่ีกอนภายในสิ้นภาคเรียนท่ี ๑ 

ปการศึกษา  ๒๕๕๖ นี้  สวนทีมผูบริหารและคณบดีจะตองถูกประเมินภายในสิ้นภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ผลการประเมินนี้จะนําไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ  พนักงานสายวิชาการและพนักงาน

สายสนับสนุน ( ความดีความชอบ ) ทุกครั้ง  

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

 

 



๙ 

 

  ๔.๒  เรื่องการหมุนการปฏิบัติงาน   

คณบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวาอาจจะมีการยุบหองปฏิบัติการหลักสูตร ( หอง ๖๓๑ ) เนื่อง 

จากจะมีการปรับกรอบอัตราและปรับปรุงหองเพ่ือใชเปนหองนิเทศ Online  หอง Teaching LAB  และหอง SMART 

CLASSROOM  ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สวนหนังสือท่ีอยูในหองปฏิบัติการหลักสูตรนั้นบางสวนจะใหแตละ 

หลักสูตรรับผิดชอบดูแลนําไปเก็บไวท่ีหองของแตละหลักสูตร  กรณีถามีปญหาในการปฏิบัติงานขอใหปรึกษา อาจารย  

ดร.สุภาภรณ    จับจาย  รองคณบดีฝายบริหาร หรือคุณนทีทิพย  ประพันธวิทย  หัวหนาสํานักงาน 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

  ๔.๓  เรื่องกําหนดอัตราเจาหนาท่ีนอกกรอบ     

คณบดีแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเรื่องมหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบอัตรากําลังของแต 

ละคณะเรียบรอยแลวและจะมีการประเมินเจาหนาท่ี นอกกรอบของแตละคณะ ซ่ึงในสวนของคณะครุศาสตรจะมี

กรอบอัตรากําลังวางอยูจํานวน ๒  อัตราซ่ึงเจาหนาท่ีของคณะครุศาสตรท่ีอยูนอกกรอบ มีท้ังหมด ๕ คน เปนเจาหนาท่ี

อาคาร ๒ คน ไมตองประเมินเขากรอบเนื่องจากเปนตําแหนงท่ีไมสามารถเขากรอบอัตราไดแตมหาวิทยาลัยมีนโยบาย

ท่ีจะปรับเพ่ิมเงินเดือน  สวนเจาหนาท่ีนอกกรอบ จํานวน ๓ คน ท่ีตองสอบเพ่ือประเมินเขากรอบอัตรา คือ 

๑. นางสาวกาญจณ   สังวาล    นักวิชาการประกันคุณภาพ  

๒. นายนิกร    ทองดี    เจาหนาท่ีเทคนิคหองปฏิบัติการหลักสูตร  

๓. นางสาวพิมพรรณ    ชางปน  เจาหนาท่ีเทคนิคหองภาควิชา 

 ดังนั้นท้ัง ๓ คนจะตองสอบแขงขันกัน ซ่ึงในการสอบเขาสูตําแหนงตามกรอบอัตรานั้น คณะจะเปน

ผูดําเนินการสอบโดยจะแจงใหผูท่ีจะสอบเขาสูตําแหนงทราบลวงหนาวาจะสอบเม่ือไหร จะมีหนึ่งคนท่ีจะตองยายไป

อยูหนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยแตถานางสาวกาญจณ   สังวาล สนใจท่ียายไปทํางานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( ศมต. ) ของมหาวิทยาลัย คณะยินดีและสนับสนุนเนื่องจากเปนความเจริญกาวหนาใน

หนาท่ีการงานแตถาจะไปคณบดีอยากใหทบทวนดูใหดีอีกครั้งหนึ่งกอนตัดสินใจ ดังนั้นกรอบอัตราของคณะครุศาสตร

ท่ีวาง 2 อัตราก็จะมีเจาหนาท่ีครบตามกรอบท่ีวางพอดีแตก็ตองมีการสอบประเมิน และมหาวิทยาลัยมีนโยบายไมให

หนวยงานเจาหนาท่ีเพ่ิมเนื่องจากวาขณะนี้เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากกวาอาจารย ซ่ึงตามสัดสวนท่ี

เหมาะสมนั้นจะตองมีจํานวนอาจารยมากกวาเจาหนาท่ี  สวนเจาหนาท่ีอาคารท่ีอยูนอกกรอบ  มหาวิทยาลัยจะจาง

เปนเจาหนาท่ีจางเหมารายเดือนเพ่ือท่ีจะไดเบิกเงินประกันสังคมได ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยู  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

  

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๕.๑  คณบดีแจงเรื่องการไปศึกษาดูงานตางประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะมีโครงการท่ีจะ

พาคณาจารย  เจาหนาท่ีและนักศึกษาไปศึกษาดูงานท่ีวิทยาลัยครูหลวงพระบาง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จะเปนการไปลงนามความรวมมือ  ( MOU )  รวมกันระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 



๑๐ 

 

อุตรดิตถกับวิทยาลัยหลวงพระบาง ประมาณเดือน มกราคม หรือ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  ใหตรวจสอบหนังสือเดินทาง

ของแตละคนถาหมดอายุแลวใหรีบไปดําเนินการตออายุโดยการเดินทางไปทําหนังสือเดินทางท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหแบงเจาหนาท่ีออกเปน ๒ ชุด ในการเดินทางไปทําหนังสือ

เดินทางท่ีจังหวัดพิษณุโลก คือชุดท่ี ๑ ใหคุณนทีทิพย  ประพันธวิทย เปนหัวหนาทีมพาเจาหนาท่ีไปดําเนินการและ

กลุมท่ี ๒ ใหคุณพิศมัย   พรมหมโชติ เปนหัวหนาทีมพาเจาหนาท่ีไปดําเนินการ 

  ๕.๒ คุณวราภรณ   เฟองระยา ขอใหเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเดินสายอินเตอรเน็ตมาท่ี

เครื่องคอมพิวเตอรโดยตรงเนื่องจากวาการปฏิบัติงานของโปรแกรมระบบพัสดุ ( MIS )   การจัดทําระบบงบประมาณ 

( GF ) และระบบ EGP ควรใชระบบอินเตอรเน็ตจากสายไมควรใชระบบ Wi Fi  เนื่องจากโปรแกรมการทํางานจะไม

คอยดีเกิดการสะดุดไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคุณสมพงษ    หอมดอกดําเนินการ  

 ๕.๓ คุณยุพาเรศน   แตงสุวรรณ  ขอหารือเรื่องปญหา  ๓  เรื่องคือปญหาการเปด-ปดประตูทางลง

บันไดท่ีอาคาร ๖ อาจารยบนวาปด - เปด ยากเพราะติดกับข้ันบันไดพอดี  ปญหาเรื่องสิ่งของ วัสดุ/อุปกรณ ของ

นักศึกษาท่ีอยูหนาหองสโมสรวางไวไมเปนระเบียบและปญหาเรื่องการใชหองเรียนของคณาจารยท่ีไมเปนไปตาม

ตารางเรียนของมหาวิทยาลัยทําใหเกิดปญหาการใชหองตรงกัน จะมีแนวทางในการแกไขปญหานี้อยางไร   

 คณบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ เรื่องปญหาการเปด-ปดประตูมวนท่ีอาคาร ๖ มอบหัวหนา 

สํานักงานคณบดีประสานคุณวิเชียร  เหลาเหล็กดําเนินการหาทางแกไขโดยดวน สวนเรื่องการวางสิ่งของไมเปนระเบียบ

ของนักศึกษาสโมสรจะประสานนายกสโมสรใหดําเนินการเก็บใหเปนระเบียบ สวนการใชหองเรียนตรงกันของ

คณาจารยก็ใหคณาจารยตกลงกันเอง โดยตามหลักแลวอาจารยท่ีสอนประจําหองตามตารางควรจะเปนผูสอนหองนั้น  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

 ๕.๔ คุณสมพงษ    หอมดอก แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเรื่องเว็ปไซดของคณะครุศาสตรขณะนี้

ไดดําเนินการนํารูปภาพกิจกรรมตางๆของคณะเผยแพรแลวภาพกิจกรรมลาสุดท่ีนําไปลงคือภาพผาปามหาวิทยาลัยขอ

เสนอวากรณีท่ีคณะมีการจัดกิจกรรมใดๆขอใหแจงใหทราบดวยเพ่ือท่ีจะไดไปถายภาพแลวนําลงเว็ปไซดเผยแพรตอไป 

โดยอาจจะแจงขาวสารการจัดกิจกรรมไดท่ี Face book ของคณะครุศาสตร 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมอบคุณพัชรพร    นอยพิทักษสงขอมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรม

ตางๆใหโดยแจงเก่ียวกับหัวขอกิจกรรม  วัน/ เดือน/ป ท่ีจัดกิจกรรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 

 ๕.๕ คุณพิมพรรณ    ชางปน แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับเรื่องมูลของนกพิราบท่ีหอง ๖๒๙ A 

อาคาร ๖ มีจํานวนมากทําใหไมสามารถเปดหนาตางไดและเครื่องถายเอกสารท่ีมีไวใหบริการคณาจารยท่ีอาคาร ๖ 

ชํารุด 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมอบคุณวราภรณ   เฟองระยาดําเนินการจัดซ้ืองูปลอมมาแขวนไวท่ี

หอง ๖๒๙ A  และประสานชางซอมเครื่องถายเอกสาร 

 ๕.๖ คุณพัชพร  นอยพิทักษ แจงใหท่ีประชุมทราบเรื่องวันท่ี ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ถึง ๑๗.๐๐ น.  ท่ีหอประชุมใหญมหาวิทยาลัย ทานอธิการบดีเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาประชุมประชาพิจารณ  



๑๑ 

 

และรับฟงขอคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝายเก่ียวกับเรื่องนโยบายท่ีจะปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานจางเหมา รวมท้ังเพ่ิมเงินคาครองชีพําหรับขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีเงินเดือน

นอยใหเหมาะสม เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานทุกคน และเรื่องปญหาการโทรศัพทแจงคณาจารยเก่ียวกับ

ขอราชการตางๆคณาจารยไมคอยรับโทรศัพทและไมโทรศัพทกลับมาท่ีสํานักงานดวย  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเจาหนาท่ีทุกคนไปเขารับฟงนโยบายท่ีจะปรับเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหอประชุมใหญมหาวิทยาลัย สวนเรื่องการโทรศัพทติดตอกับคณาจารยเพ่ือแจงขอราชการให

ใชเครื่องโทรศัพทของคณบดี 

 ๕.๗ คณบดีมอบหมายใหอาจารย ดร.สุภาภรณ   จับจายและหัวหนาสํานักงานคณบดีตรวจสอบ

ความสะอาดท้ัง ๒ อาคารสัปดาหละครั้งและรายงานผลใหคณบดีทราบ และหามเจาหนาท่ีอาคารเดินเอกสาร ถากรณี

ท่ีคณะมีงานหรือกิจกรรมสวนรวมขอใหทุกคนเขามามีสวนรวมและชวยกันทํางาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๕๐   น.  

 

 

นางวราภรณ         เฟองระยา 

       ผูบันทึกการประชุม 

 

 

        นางนทีทิพย       ประพันธวิทย 

                                  ผูตรวจบันทึกการประชุม  

 

  


