รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม 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. อาจารย์พรรัก
๗. อาจารย์วีณัฐ
๘. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ
๑๐. อาจารย์กัลยา
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ
๑๒. อาจารย์วันทนี
๑๓. อาจารย์กานดา
๑๔. อาจารย์พัชรพร
๑๕. นายครรชิต
๑๖. นางจันทรา
๑๗. นางสาววิภาวี
๑๘. นางปานใจ

เอี่ยมเสน
เฉลิมทอง
ขาอยู่
งิ้วแหลม
ไชยรักษ์
อินทามระ
สกุลหอม
บุญแก้ว
ธีรพงศ์
ชนะภัย
กี่สุขพันธ์
อนุพันธ์
ธีระทองคา
ศุภกิจ
อนุกูล
สาดะระ
จงภู่
คงสิทธิ์

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

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ/ป่วย)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์
อุตภาพ
กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์สุพิน
บุญชูวงศ์
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์
กรรมการ
๔. อาจารย์อลงกรณ์
เกิดเนตร
กรรมการ
๕. นายณัฐพงษ์
แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกนอกระบบ

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ป ระชุมทราบ เรื่อง ความคืบ หน้ าร่างพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ย
สวนดุ สิ ต ออกนอกระบบ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ (สนช.) มี ม ติ เห็ นชอบให้ ป ระกาศใช้ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยคะแนนเสียง ๑๖๐ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
รอนายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แก่ ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
ที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์
โฮมเบเกอรี่ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต และครัวสวนดุสิต ที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการขอรับบริจาค
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ซึ่ง คณะครุศาสตร์ มียอดเงินบริจาค จานวน ๑๔,๐๐๐.๒๕
บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ จะรวบรวมเงินบริจาค มอบผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ประเทศเนปาล ต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับรางวัลพระราชทาน การอ่านดี น้าเสียงชัดเจน
อักขระถูกต้อง ไม่ทาให้ง่วงนอน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประจาปี ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับรางวัลพระราชทาน
การอ่านดี น้าเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ทาให้ง่วงนอน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจาปี ๒๕๕๗ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

๒

วาระที่ ๑.๕

ก าหนดการงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
ประจาปี ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่อ ง ก าหนดการงานพิ ธี พ ระราชทานปริญ ญาบั ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต ประจาปี ๒๕๕๗ ดังนี้ วันซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
และวันรับจริง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฉพาะรอบเช้า และ
รอบบ่ายจะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๖

โรงเรียนการเรือน จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โรงเรียนการเรือน จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน
ครั้งที่ ๕ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสร็จเปิดงานฯ ในวันจันทร์ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ โรงเรียนการเรือนขอเชิญบุคลากรคณะครุศาสตร์
ทีม่ ีความประสงค์เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันเวลา สถานที่ดังกล่าว โปรดแจ้งรายชื่อที่ สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๗

ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ล าปาง จั ด สร้ า งเหรี ย ญบู ช าหลวงพ่ อ เกษม เขมโก
รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง จัดสร้างเหรียญบูชา
หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐาน จึงขอเชิญชวนร่วม
ทาบุญบูชาเหรีญหลวงพ่อเกษม เขมโก (รุ่น ม.สวนดุสิต ๕๘) มีทั้งหมด ๔ แบบ คือ เหรียญทองคา เงิน นวโลหะ
และนวสีแดง โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๘

การค้างชาระค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุมทราบ เรื่อง การค้างช าระค่ าลงทะเบี ยนเรียนของนักศึ กษา
ภาคปกติ กองคลังได้สรุปยอดค้างชาระค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๑ – ๕๗ โดยมีนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๕๕ คน จานวนเงิน ๘๖๔,๙๕๐ บาท และหลักสูตรการประถมศึกษา
๒๑ คน จานวนเงิน ๓๓๘,๖๒๕ บาท
มติ
ที่ป ระชุม รั บ ทราบ และมอบหมายให้ ป ระธานหลั กสู ตรฯ ทั้ ง ๒ หลั กสู ตร ติดตาม
การค้างชาระของจานวนนักศึกษาดังกล่าว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

๓

วาระที่ ๑.๙

การเขียน มคอ. ของหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การเขียน มคอ. ของหลักสูตร อธิการบดีให้หลักสูตรฯ
พิจารณาให้เรื่องการเขียน มคอ. ๒, ๓, ๕ และ ๗ เนื่องจากเขียนไม่เหมือนกัน ไม่สอดคล้องกัน และไม่เกี่ยวข้องกัน
ดังนั้น ขอให้หลักสูตรฯ เขียนให้สัมพันธ์กัน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑๐ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา รายงานข้ อมู ล สถิติ เงิน เดื อนเฉลี่ ยของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลสถิติเงินเดือน
เฉลี่ย ของบั ณ ฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนที่ต่ากว่าคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับ รอง โดยบั ณ ฑิ ตศึก ษาศาสตร์/ครุศ าสตร์ (๕ ปี) อัต ราเงิน เดื อนอยู่ระหว่าง ๑๓,๓๐๐ – ๑๔,๖๓๐ บาท
และตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ที่คณะฯ กาหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น ร้อยละของการมีงานทาของบัณฑิตตรงสาขาวิชา
ร้อยละ ๙๐
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑๑ ข้อ สังเกตและข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๕๗ – ๓๑ มี.ค.๕๘) ได้พิจารณาในเรื่องการพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ที่ครอบคลุมทุกด้าน มีข้อสังเกตในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร ด้านศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านกิจการนักศึกษา
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ประธานน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารและดาเนินงานประจา
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

๔

ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

เรื่องสืบเนื่อง
การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ
ประเภทผู้แทนคณะ ตามที่คณะฯ ได้ดาเนินการสรรหาและเสนอชื่อ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มติที่ประชุม
ได้พิจารณาให้ อาจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะครุศาสตร์
มติ
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา

สรุปเรื่อง
ประธานมอบหมายให้ นางจันทรา สาดะระ หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
นาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
จานวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ และอาจารย์กานดา ธีระทองคา จะหมดวาระ
การดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจา อาทิ จัดประชุม บุคลากรของคณะฯ การเสนอชื่อ โดย
นาเสนอเพื่อพิจารณาการประชุมในครั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๒

การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

สรุปเรื่อง
ประธานมอบหมายให้ นางจันทรา สาดะระ นาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การสรรหา
และเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก จะหมดวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิ ต ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ วรรคสอง
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ามาช่วยงานให้กับคณะครุศาสตร์ โดยนาเสนอเพื่อพิจารณาการประชุมในครั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

๕

ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
การเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นาเสนอ
ที่ประชุมทราบ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตามที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้
ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษา จึงได้นาเสนอรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา๒๕๕๗ จานวน ๙ โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ ส่วน คือ งบบริหารกาย และ
งบสนับสนุนที่เก็บจากนักศึกษา ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ๗๓,๙๐๕ บาท อยู่ในบัญชีคณะกรรมการนักศึกษาจัดงาน
Bye nior โดยเงินจานวนนี้จะเก็บไว้สาหรับการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าต่อไป
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ และ
ตัว แทน ๔ หน่ ว ยงาน จะน าเงิน บริ จ าคช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย แผ่ น ดิ นไหว ประเทศเนปาล นาไปมอบผ่ าน
สภากาชาดไทย หากท่านใดสะดวกเรียนเชิญไปร่วมบริจาคด้วยกัน
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว เสนอแนะว่า กิจกรรมที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/หลักสูตรฯ ที่ได้ดาเนินการจัดไป ในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ ไม่ค่อยอัพเดตข่าวกิจกรรมต่างๆ
ดังนั้ น จึงขอให้ ฝ่ ายประชาสั มพั น ธ์ ดาเนิ น การประชาสั มพัน ธ์ทุ กๆ กิจกรรม เพื่ อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้
บุคคลภายนอกทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ

สรุปเรื่อง

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องอื่นๆ ดังนี้
กองนโยบายและแผน ขอข้อมูลผลงานดีเด่นของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพื่อนาข้อมูลฯ ไปเสนอของบประมาณ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๕๒๕๗
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ขอให้หลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๕๗ เนื่ อ งจากบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะรับ ปริ ญ ญาตรีในปี นี้ มี บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย ม ๗๓% ซึ่ งท าให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งข้อสังเกต ดังนั้น ขอให้ หลักสูตรฯ พิจารณาถึงกระบวนการทางวิชาการ การวัด
และประเมินผล และมีการทวนสอบอย่างเข้มงวด
การปรั บ เปลี่ ย นห้ องพั กส าหรั บอาจารย์ คณะครุศาสตร์ กองอาคารสถานที่ ยั ง คง
ดาเนินการอยู่ แต่ขณะนี้เจ้าหน้ากองอาคารสถานที่ติดภารกิจอยู่ โดยจะเร่งให้ดาเนินการย้ายก่อนเปิดภาคเรียน
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การปรับปรุง
อาคาร ๔ อยากให้กองอาคารสถานที่เข้มงวดการปรับปรุงอาคารในเรื่องถึงความปลอดภัย ควรมีแผงกั้นเพื่อ
ความปลอดภัยของบุคลากร
อาจารย์ ดร.จรู ญ เฉลิ ม ทอง รองคณบดี ฝ่ ายนโยบาย แผน และบริห าร กล่ าวว่ า
มหาวิทยาลัยฯ กาลังจัดประชุมจัดทาแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้หลักสูตรฯ จัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

๖

รายละเอียดแต่ละโครงการฯ เพื่อเตรียมนาเสนอของบประมาณ และจัดทาโครงการฯ สารองในการของบประมาณ
ไว้ด้วย หากบางโครงการไม่ได้รับการของบประมาณ โดยสาเนาโครงการฯ ให้สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
เก็บไว้เป็นข้อมูลด้วย
อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขาอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การจัดทา มคอ. ๕ ให้จัดทา
แต่ละรายวิชา รวมชุดวิชาของทุกตอนเรียน โดยแยกแต่ละหลักสูตร และกลุ่มวิชาชีพครู และไม่รวมศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า
ปัจจุบันโครงการ (รมป.) มีความเข้มงวดกับนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนนักศึกษาปริญญาตรี
ภาคปกติ ยังไม่ค่อยเข้มงวดมากนัก ดังนั้น การสอนภาษาอังกฤษ อยากให้พิจารณาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่จบสาขานี้โดยตรงเป็นผู้สอน
คุณครรชิต อนุกูล หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ความคืบหน้ากาหนดการตรวจประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยฯ
ยังไม่เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการประถมศึกษากาหนดวันตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
รอประชุม ส่วนรายละเอียดต่างๆ อาทิ คู่มือ แบบฟอร์มตัวชี้วัด จะติดตามข้อมูลของ สกอ. และมหาวิทยาลัยฯ
และจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒

กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เรื่อง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและ
ดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
มติ
เลิกประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘

๗

