รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)


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

เอี่ยมเสน
เฉลิมทอง
ขาอยู่
ไชยรักษ์
ธีรพงศ์
ชนะภัย
กี่สุขพันธ์
อุตภาพ
บุญชูวงศ์
อนุพันธ์
นาคสัมฤทธิ์
เกิดเนตร
ศุภกิจ
สาดะระ
จงภู่
คงสิทธิ์
แซ่ตั้ง

ประธาน
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. อาจารย์พรรัก
อินทามระ
กรรมการ
๓. อาจารย์วีณัฐ
สกุลหอม
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว
กรรมการ
๕. อาจารย์กานดา
ธีระทองคา
กรรมการ
๖. นายครรชิต
อนุกูล
กรรมการ
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
งานบาเพ็ญกุศล นางสมประสงค์ ปิ่นจินดา

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง งานบ าเพ็ ญ กุ ศ ล นางสมประสงค์ ปิ่ น จิ น ดา
ข้าราชการบานาญ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มารดาของ อาจารย์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา
สังกัดคณะครุศาสตร์ โดยกาหนดพระพิธีธรรมสวดอภิธรรม วันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ สวดพระอภิธรรม
วันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๘ และพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒

การต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ ๔

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ ๔
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๒(๑๓)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้ องประชุมเรวดี รายงานข้อมู ล บุ คลากรสายวิช าการ ประเภทพนั กงานมหาวิท ยาลั ย
สายวิชาการ และบุคลากรตามสัญญาจ้าง ระยะที่ ๓ ที่ยังไม่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะครบระยะสัญญาจ้าง
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร์ มีจานวน ๑๖ คน โดยจะต้องเร่งดาเนินการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินในการต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ ๔ ตามข้อบังคับฯ
๑. กรณี ไม่ดาเนินการขอตาแหน่งตามระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในระยะที่ ๓ โดยยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหาร
๒. กรณี ที่ ยื่ น ขอก าหนดต าแหน่ งไปแล้ ว ระหว่ างรอผลพิ จารณา มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ต่อระยะเวลาให้อีก ๑ ปี
๓. กรณีลาศึกษาต่อ มี ๒ กรณี คือ กรณีที่ ๑ กลับมารายงานตัวในช่วงระยะสัญญาจ้าง
ระยะที่ ๓ ให้ระยะเวลาอีก ๒ ปี นับแต่วันที่กลับมารายงานตัว กรณีที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ เช่น หาก
ปฏิบัติงานอยู่ในระยะสัญญาจ้าง ระยะที่ ๓ จานวน ๒ ปี และได้ลาศึกษาต่อ ให้นับระยะเวลาสัญญาจ้างที่เหลือ
อีก ๓ ปี ในการขอตาแหน่ง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓

การรายงานอาจารย์ที่ไม่เข้าสอน

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การรายงานอาจารย์ที่ไม่เข้าสอน ตามที่ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีรายงานแจ้งอาจารย์คณะครุศาสตร์ไม่เข้าสอน ระหว่างกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘
ซึ่ ง คณะฯ แจ้ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นประธานหลั ก สู ต รและประธานกลุ่ ม วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ ติ ด ตามผลดั ง กล่ า ว โดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ทาบันทึกข้อความชี้แจงสาเหตุที่ไม่เข้าสอน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘

๒

วาระที่ ๑.๔

การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุมทราบ เรื่อง การรับ นั กศึกษาใหม่ ปีก ารศึกษา ๒๕๕๙ จาก
การสอบสัมภาษณ์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ของอาจารย์
แต่ละท่านมีความแตกต่างกันมาก มหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณะฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ใน ๒
ประเด็น คือ บุคลิกภาพ และความเหมาะสม ดังนั้น ในการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ควร
ให้หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก่อน เพื่อพิจารณาเกณฑ์ระดับคะแนนการสอบสัมภาษณ์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๕

แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ตามที่ได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และบริหาร และอาจารย์
ดร.ทิพย์ ขาอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้จัดทาแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้
หลักสูตรฯ และกลุ่มวิชาชีพครู นาประเด็นตัวชี้วัดการพัฒนาบัณฑิต ร้อยละของการมีงานทาและตรงสาขาวิชา
ของบัณฑิต ร้อยละ ๙๐ เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ประเด็นในการพัฒนา
นักศึกษามี ๓ ประเด็น คือ ความรู้ความสามารถ ทั กษะ ทัศนคติต่อวิชาชีพครู นามาบูรณาการในกระบวนการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของหลักสูตร
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อ กรรมการสภาวิช าการ ประเภท
ผู้แทนคณะ สังกัดคณะครุศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘

๓

สรุปเรื่อง
ประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง นาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ สังกัดคณะครุศาสตร์
สืบเนื่องด้วย อาจารย์ ดร.ดิเรก วรรณเศียร ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องดาเนินการสรรหาเพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง กระบวนการดาเนินการต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ คณะฯ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ สังกัดคณะครุศาสตร์
โดยให้ ป ระธานคณะกรรมการฯ หลั กสู ตร ๒ หลักสูตร และกลุ่มวิช าชีพครู จัดประชุมคณาจารย์แต่ละกลุ่ ม
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อตัวแทน กลุ่มละไม่เกิน ๒ ท่าน เสนอชื่อมายังสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ภายในวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อนารายชื่อทั้ง ๓ กลุ่ม เสนอคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์พิจารณาคัดเลือก
กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะครุศาสตร์ ต่อไป
มติ
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
แจ้งเตือนการกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง นาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง แจ้งเตือนการกรอกข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการ ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองนโยบายและแผน ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ หลังจากคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ ว
ขอให้ทุกโครงการสาเนาเอกสารให้ฝ่ายแผนของคณะฯ เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่อไป
มติ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตร ให้ ห ลั ก สู ต รฯ ท าหนั งสื อแจ้ งเปลี่ ย นแปลงเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต เพื่อเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิ ดชอบคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตร โดยต้องมีคุณ วุฒิ ตรงสาขาไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีคุณ วุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และมีคุณวุฒิตรงตามสาขาในการสอนระดับปริญญาตรี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒

การติดตามตรวจประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การติดตามตรวจประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ตามที่ คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต คุรุสภา ได้ติดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘

๔

ตรวจประเมิน ผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริงของคณะครุศาสตร์ที่คุรุสภาให้ การรับรองประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการศึกษา การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะฯ ได้ทาหนังสือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
ให้กับคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๓

กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เรื่อง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและ
ดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
มติ
เลิกประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
เวลา ๑๕.๑๕ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘

๕

