รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)


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

เอี่ยมเสน
เฉลิมทอง
ขาอยู่
งิ้วแหลม
ไชยรักษ์
บุญแก้ว
ธีรพงศ์
ชนะภัย
อุตภาพ
บุญชูวงศ์
อนุพันธ์
นาคสัมฤทธิ์
ธีระทองคา
เกิดเนตร
ศุภกิจ
อนุกูล
สาดะระ
จงภู่
คงสิทธิ์
แซ่ตั้ง

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

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ/ป่วย)
๑. อาจารย์พรรัก
อินทามระ
กรรมการ
๒. อาจารย์วีณัฐ
สกุลหอม
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
กรรมการ
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การเปลี่ยนแปลงคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานคณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคาสั่ง คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ตามที่ อาจารย์ ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการ ได้ลาออก
จากมหาวิทยาลัยฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลาออกจากตาแหน่ง
เพื่อให้การดาเนินงานคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง เห็นชอบแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร
๒. อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขาอยู่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
๓. ผศ.รัตนา งิ้วแหลม
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา
๔. อาจารย์พรรัก อินทามระ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
๕. อาจารย์วีณัฐ สกุลหอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
๖. ว่าที่ ร.ต. อาจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒

การกวดขันความประพฤติของนักศึกษา

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ป ระชุมทราบ เรื่อง การกวดขัน ความประพฤติ ของนักศึก ษา ขอให้
อาจารย์หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล กวดขันนักศึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิ การแต่งกาย การไม่เข้าชั้นเรียน
การขาดเรียน ความประพฤติ การปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด คอยให้คาปรึกษา ตักเตือน นัดหมายนักศึกษามาพบ
ว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาเมื่อทาผิดกฎระเบียบ
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

๒

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติโครงการภายใต้งานของกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ประธานน าเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติโครงการภายใต้งานกองพัฒ นา
นั กศึกษาของมหาวิทยาลั ย กระบวนการดาเนิ นการขออนุมัติโครงการ กองพั ฒ นานั กศึกษาจะเป็ นต้นเรื่อง
ขออนุ มัติโครงการหรือขออนุญาตให้ บุคลากรไปปฏิบัติงาน หลังจากนั้น ส่งเรื่องมายังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ขอบุคลากรไปปฏิบัติงาน หน่วยงานพิจารณาอนุญาต และแจ้งบุคลากรในสังกัดให้ไปปฏิบัติงานต่อไป ตามลาดับ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๒

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ นาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง โครงการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ได้ดาเนินการจัดโครงการฯ ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๖ – ๘ และ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายหัตถวุฒิ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปแล้วนั้น ได้รับคาชื่นชมจากวิทยากร นักศึกษามีความพร้อม ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี และในส่วนของสาขาวิชาการประถมศึกษา จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ และ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๘
ส่ ว นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ว มกั น แล้ ว เห็ น ว่ า ให้ น า
โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนงบประมาณโครงการของหลักสูตรการประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยสอดแทรกเรื่องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปด้วย
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๓

การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนจากคณะ

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภา
วิชาการ ประเภทผู้แทนจากคณะ ตามที่ อาจารย์ ดร.ดิเรก วรรณเศียร ซึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ประเภทผู้แทนจากคณะ ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ จึงทาให้ตาแหน่งว่างลง ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน เห็นสมควร
ให้ดาเนินการสรรหาผู้แทนจากคณะ เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่าง
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดี
ฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการและวิจัย “สวนดุสิต”

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

๓

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
นาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการและวิจัย “สวนดุสิต” สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. แนวทางการวางรากฐานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ
๒. โครงการพัฒนาเอกสาร/ตารา/หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
๓. แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนบนรากฐานของงานวิจัย
๔. แนวทางสนับสนุนทุนวิจัยฯ
๕. แนวทางการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕.๒

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา
๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
คุ ณ ครรชิ ต อนุ กู ล หั ว หน้ า ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. หน่วยงานที่ต้องประกันคุณภาพฯ จะเน้นตรวจระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ ตามลาดับ
๒. ระดับหลักสูตร ที่ต้องประกันคุณภาพ มีดังนี้
- ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
- ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ๒ หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๓. กรอบระยะเวลาการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ (แบบอาเซี ย น)
ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔. คู่มือการประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลง แต่ให้ยึดคู่มือฯ เดิมไปก่อน
๕. คณะฯ จะดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดวัน เวลา ในการตรวจประเมินคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบต่อไป
มติ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

๔

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เรื่อง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและ
ดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒

งานฝ่ายกิจการนักศึกษา

สรุปเรื่อง
ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชั ย บุ ญ แก้ ว ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง งานฝ่ายกิจการนักศึกษา สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. งาน Bye Nior สานสั ม พั น ธ์ จ ากใจน้ อ ง สู่ รุ่ น พี่ ปี ๕๓ (Red & White Night
Party) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๔
จัดงานให้ รุ่น พี่ ปี ๕ เพื่ อแสดงความยิ น ดีที่ส าเร็จการศึกษา โดยงบประมาณในการจัดงานเก็บจากนักศึกษา
มีนั กศึกษา คณาจารย์ และบุ คลากร มาร่วมงานจานวนมาก การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ประสบความสาเร็จ
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมกองพัฒ นานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
จะบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างกองพัฒ นานักศึกษา คณะฯ และศูนย์การศึกษา มี ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑) โครงการพัฒ นาอบรมบุคลิกภาพนักศึกษา ๒) โครงการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรม ๓) โครงการอบรมผู้นา
นักศึกษา ๔) โครงการเย็บร้อยค่อยจีบ ๕) กิจกรรมวันสงกรานต์ ๖) กิจกรรมประเพณีวันสาคัญ ๗) โครงการ
เทศน์มหาชาติ ๘) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ ๙) งาน freshy Day
๓. กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมแรกที่บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกัน “โครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วิถีไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙
เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรักตะกนิษฐ และบริเวณโดยรอบ อาคาร ๓๒ บริเวณหน้าธนาคารกรุเงทพฯ และ
บริเวณหน้าอาคาร ๒ กิจกรรมในวันงาน อาทิ ทาบุญตักบาตรพระ ๑๘ รูป รดน้าดาหัวผู้บริหาร และรดน้าขอพร
คณาจารย์ผู้เกษียณอายุ คณะละ ๓ คน การจัดนิทรรศการ การออกบูธ การแสดงมหกรรมสินค้า โดยจัดธีมงาน
ดอกสีม่วง
ในส่ ว นของคณะครุ ศ าสตร์ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ในวั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ได้ประชุมร่วมกัน จัดกิจกรรม ดังนี้ ราวงย้อนยุค และ
ซุ้มปาลูกโป่ง ปาเป้า โยนห่วง รับผิดชอบโดย หลักสูตรการประถมศึกษา และการละเล่นของไทย รับผิดชอบโดย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปีนี้จะมีไม่มีการจัดกีฬาสีของคณะฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๓

การปรับเปลี่ยนห้องพักสาหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การปรับเปลี่ยนห้องพักสาหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์
ตามที่ คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้จัดหาห้องพักสาหรับอาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

๕

๑. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ย้ายไปที่ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ห้อง ๗๒๕ ชั้น ๒ อาคาร ๗ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ)
๒. รวมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ห้อง ๗๒๕ ชั้น ๒ อาคาร ๗ และห้อง ๘๕๑ ชั้น ๕
(จานวน ๒ ห้อง) ไปแทนที่ หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
๓. ห้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (เดิม) ห้อง ๘๕๑ ชั้น ๕ ใช้เป็นห้องพักของอาจารย์
หลักสูตรฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘

๖

