รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)


รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สิทธิพร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ
๓. อาจารย์ ดร.ดิเรก
๔. อาจารย์ศักดิ์ชัย
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ
๖. อาจารย์กัลยา
๗. รองศาสตราจารย์สุพิน
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์
๑๑. อาจารย์กานดา
๑๒. อาจารย์วันทนี
๑๓. อาจารย์ ดร.ทิพย์
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย
๑๕. อาจารย์อลงกรณ์
๑๖. นางจันทรา
๑๗. นางสาววิภาวี
๑๘. นางปานใจ
๑๙. นายณัฐพงษ์

เอี่ยมเสน
ลี่ทองอิน
วรรณเศียร
ไชยรักษ์
ธีรพงศ์
ชนะภัย
บุญชูวงศ์
กี่สุขพันธ์
อุตภาพ
นาคสัมฤทธิ์
ธีระทองคา
อนุพันธ์
ขาอยู่
บุญแก้ว
เกิดเนตร
สาดะระ
จงภู่
คงสิทธิ์
แซ่ตั้ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ/ป่วย)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา
งิ้วแหลม
กรรมการ
๒. อาจารย์วีณัฐ
สกุลหอม
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.จรูญ
เฉลิมทอง
กรรมการ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางจุฬินฑิพา
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น

นพคุณ

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
อาจารย์ ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการ เป็น
ตัวแทนคณะกรรมการฯ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลพระกินรี ประจาปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวความคิด
“คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(สว.นท.) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การประถมศึกษา

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็ นชอบแต่งตั้งให้
อาจารย์กัลยา ชนะภัย เป็ นประธานหลักสูตรฯ และมีการปรับรายชื่อคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรฯ ใหม่
ตามคาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ ๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการประถมศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๑) ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาในสังกัดและ
กากับ นาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓

Murphy Scholarship of Cambridge University Press

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง Murphy Scholarship of Cambridge University
Press มอบทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีเกณฑ์ให้เขียนเรียงความใช้คาศัพท์
เกี่ยวกับอาเซียน จานวน ๓๐๐ คา สามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail: bangkok@cambridge.org ภายในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘

๒

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบ

วาระที่ ๑.๔

โครงการนาร่องสองภาษา (Extra)

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการนาร่องสองภาษา (Extra) ได้ดาเนินการไป
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการมอบวุฒิ บัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ซึ่งจากการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือก จานวน ๔ คน ได้ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ณ ประเทศเนเธอแลนด์ เป็นระยะเวลา ๓ สัปดาห์ โดยมีค่าที่พักและค่าเครื่องบินให้ และจะดาเนินการ
แจ้งหลักสูตรอีกครั้งเพื่อขออนุญาตให้นักศึกษาไป ทั้งนี้ คณะฯ คาดว่าจะดาเนินการจัดโครงการอีกในรุ่นต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๕

การสั ม มนาผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งและอาจารย์ นิ เ ทศก์ และแสดงผลงาน
ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์ และแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ฝ่ายฝึ กประสบการณ์ ฯ ดาเนิ นการจัดสัมมนาผู้ บริห าร อาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย ๒๐ กว่าแห่ ง และ
อาจารย์นิเทศก์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ และได้ชมการแสดงผลงานของ
นักศึกษาฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๒ โดยโรงเรียนได้ให้ข้อมูลการฝึกของนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ ปัญหา
และข้อเสนอแนะที่ดีมาก เพื่อนาไปพัฒนาในการฝึกของนักศึกษาครั้งต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๖

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี ๒๕๕๘
งานอนามัยและสุขาภิบาล โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จะดาเนินการตรวจสุขภาพให้บุคลากร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต ระหว่างวัน ที่ ๑๒ – ๑๔ มี นาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรักตะกนิ ษฐ ชั้ น ๑ โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘

๓

วาระที่ ๑.๗

โครงการประกวดดนตรี ไ ทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถาบันภาษาฯ ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
เข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรักตะกนิษฐ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบ

วาระที่ ๑.๘

โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ ป ระชุมทราบ เรื่อง โครงการนาร่องคูปองพัฒ นาครู ด้ วยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยพัฒนาโครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
และภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด จานวน ๗,๐๐๐ คน ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ๑๖๕ แห่ง เพื่อต้องการให้ครูได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ประสานงานคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งยืนยันเป็นหน่วยพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

สรุปเรื่อง
คุณจันทรา สาดะระ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมพิจารณา
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
ส านั กงานคณะฯ จะดาเนิ น การแจ้ งให้ บุ คลากรประเมิน ตนเอง โดยส่ งแบบประเมิน (ป.มสด. ๑ – ๒) และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘

๔

ส่งแฟ้มผลงานที่ส านั กงานคณะฯ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อดาเนินการพิจารณาตามขั้นตอนให้
เสร็จสิ้น และจะนาส่งผลการประเมิน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานแจ้งให้ประธานหลักสูตรฯ ๒ หลักสูตร และประธาน
กลุ่มวิชาชีพครู แจ้งบุคลากรทราบ
วาระที่ ๔.๒

กรอบการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ประธานน าเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง กรอบการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ตามที่ ได้ เข้ าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ฯ น าเสนอกรอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานตามจุดเน้น ๔ ประเด็น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และนาเสนอคณะกรรมการคณะฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบประธานหลักสูตรฯ จัดประชุมหารือดังนี้
๑. การพัฒนาสร้างแบรนด์ให้เป็นต้นแบบ
๒. การจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
๓. การจัดงานมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔. การเตรียมตัวติวสอบบรรจุครู

วาระที่ ๔.๓

งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ ตามที่
มหาวิทยาลั ยฯ ได้แต่งตั้ง อาจารย์ ทิพสุดา คิดเลิ ศ สั งกัดคณะครุศาสตร์ ให้ ปฏิบัติงานเป็น รองผู้ อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเดิมเป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจุบันคณะฯ จึงไม่มีผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ จึ งมอบหมายให้ อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ ทาหน้าที่
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ โดยมี นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ ดูแลงานเว็ปไซต์ของคณะฯ และนายครรชิต อนุกูล
ดูแลงานถ่ายภาพของคณะฯ
มติ
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
งานวิชาการ

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุม
ทราบ เรื่อง งานวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑(๑๒)/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. การแก้ไขผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การแก้ I ให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การให้ I
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘

๕

หรือ A ทั้งตอนเรียน และการจัดการเรียนการสอนต้องสอนตรงตาม มคอ.๓ โดยผู้ประสานงานรายวิชามีการจัด
ประชุมและบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. ตรวจสอบศักยภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตร และหากหลักสูตรใกล้หมดอายุ
ให้เตรียมการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๓. ติดตามความก้าวหน้าการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยคณะครุศาสตร์มีอาจารย์
จานวน ๖ คน แต่มีส่งผลงานเพียง ๑ คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้คณบดีทารายงานความก้าวหน้า แจ้ง
เหตุผลการส่งล่าช้า และกาหนดวันส่งแน่นอน
๔. สรุปรายวิชาและผลการเรียนวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ และ ๒/๒๕๕๗
(เปิดภาคเรียน ๑๘ สิงหาคม และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) ให้ส่งผลคะแนนตามกาหนดเวลา หากส่งล่าช้าเนื่องจาก
นักศึกษาอยู่ระหว่างฝึกงานหรือฝึกสอน ต้องทาบันทึกแจ้งฝ่ายวิชาการ
๕. การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน ได้แก่ อาจารย์ที่มีภาระงานสอนเกินเบิกได้ตาม
สิทธิ์ คณบดีจะต้องรับผิดชอบภาระงานของบุคลากรในคณะ และต้องกระจายงานอย่างทั่วถึง จัดทารายละเอียด
การประเมินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน (ภาระงานสอน/งานสนับสนุน/งานวิจัย/งานวิชาการ) และตรวจสอบบุคลากร
ที่ย้ายจากสายสนับสนุนไปอยู่สายสอน
๖. โครงการก้ า วสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ อาจารย์ ดร.ชนะศึ ก นิ ช านนท์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งว่า ในการทาวิจัยจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง
และระดับช่วยเหลือ โดยจะเน้นกลุ่มศักยภาพสูง และกลุ่มช่วยเหลือ
มติ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เรื่อง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและ
ดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ นาคสั ม ฤทธิ์ แจ้ งที่ ประชุ มทราบ เรื่ อง โครงการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ได้ดาเนินการของบประมาณจากกองนโนยบายและ
แผนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดาเนิ นการจัดโครงการฯ ให้ กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ และ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และสาขาวิชาการประถมศึกษา ระหว่าง
วันที่ ๒๐ – ๒๒ และ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายหัตถวุฒิ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘

๖

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘

๗

