รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน 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. อาจารย์วีณัฐ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ
๘. อาจารย์กัลยา
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์
๑๑. รองศาสตราจารย์สุพิน
๑๒. อาจารย์วันทนี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์
๑๔. อาจารย์กานดา
๑๕. อาจารย์อลงกรณ์
๑๖. อาจารย์พัชรพร
๑๗. นายครรชิต
๑๘. นางจันทรา
๑๙. นางสาววิภาวี
๒๐. นางปานใจ
๒๑. นายณัฐพงษ์

เอี่ยมเสน
เฉลิมทอง
ขาอยู่
งิ้วแหลม
ไชยรักษ์
สกุลหอม
ธีรพงศ์
ชนะภัย
กี่สุขพันธ์
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
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ/ป่วย)
๑. อาจารย์พรรัก
อินทามระ
กรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว
กรรมการ
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นางสาวกิ่งกาญจน์
๒. นางสาวศิโรรัตน์
๓. นายอนุชิต
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๘ น

ทองงอก
ตระกูลสถิตย์มั่น
แสงทอง

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะและหน่วยงาน หรือบุคคล เสนอชื่อเพื่อเข้ารับ การสรรหาเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยื่นแบบเสนอประวัติและข้อมูลฯ ที่ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอชื่อในนามบุคคลไม่เกิน ๒ รายชื่อ

วาระที่ ๑.๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากร
สายวิชาการ ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต เรื่ อ ง
การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายการบริหารงานบุค ลากร
เกี่ยวกับสัญญาจ้าง สายวิชาการ ระยะที่ ๓ จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
กรณี มีตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว เห็ นควรให้ ต่อสัญ ญาจ้างได้ โดยพิจารณา
ผลการประเมิ น ฯ ประกอบในการต่ อสั ญ ญาจ้างระยะที่ ๔ ส่ ว นกรณี ที่ ยั งไม่ มีต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
กองกฎหมายจะออกหนังสือแจ้งเตือน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑-๓) เดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน ๒๕๕๘ และเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้อาจารย์ได้เร่งดาเนินการ และหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง มีนาคม ๒๕๕๙
กรณีอาจารย์ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๒ ปี นับจาก
วันที่กลับมารายงานตัวปฏิบัติงาน
กรณีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร ได้รับการยกเว้นการทาผลงานจนกว่าจะครบ
วาระการดารงตาแหน่ง และเมื่อไม่ได้ดารงตาแหน่งแล้ว เงื่อนไขการทาผลงานให้ดาเนินการตามงื่อนไขสัญญาจ้าง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓

สรุปประเด็นสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(คบม.) ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (คบม.) ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมลาพอง ๒ ซึ่งมี
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

๒

๑) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕(๓๙)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ (๑) มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก อาจารย์ ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (๒) อนุมัติ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ
คณะครุศาสตร์
๒) ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่ในขั้นตอนนายกรัฐมนตรี
ลงนามในหนั งสื อ และส่ งเรื่ อ งไปที่ ส านั กราชเลขาธิก าร เพื่ อทู ล เกล้ าฯ ทรงลงพระปรมาภิ ไธย และคาดว่ า
จะประกาศใช้ ในราชกิ จ จานุ เบกษา ประมาณวัน ที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่ งหากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ออกนอกระบบแล้ว บุคลากรที่เป็นหัวหน้างาน อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ ต้องลาออกจากข้าราชการ
ยกเว้น รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และรองผู้อานวยการ ไม่ต้องลาออกจากข้าราชการ
๓) สรุปยอดค้างชาระค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๕ – ๑/๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน ๑๐ คน
จานวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน ๓๔ คน จานวน
๕๐๑,๐๐๐ กว่าบาท มอบประธานหลักสูตรฯ แจ้งข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชาระดังกล่าว
๔) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา รายงานว่ า วารสาร มสด. สายวิ ท ยาศาสตร์ และ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้ รั บ การรับรองจากศู น ย์ดั ช นี การอ้ างอิ งวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่ มที่ ๑
มหาวิทยาลัยฯ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓” สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวั นที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ๖ รางวัล
ผู้ ช่วยศาสตรารย์ ดร.อารมณ์ อุ ตภาพ ประธานคณะกรรมการวิจัยและพั ฒ นา
กล่าวว่า จากการได้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการนาเสนอผลงานวิจัย เป็นงานนาเสนอที่ดีมาก เป็น
การเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งคณะฯ
ไม่มีผู้นาเสนอ ในส่วนงานวิจัย ไม่สามารถนาเสนอได้ เนื่องจากเป็นกรรมการ มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ ที่ได้รับ
รางวัล ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ และอาจารย์ธวัชชัย เพ็งพินิจ สถาบันวิจัยและพัฒ นา
นายวนัสวี ดีนิสสัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.สุทัศน์ จันบัวลา และโรงเรียนการท่องเที่ยวฯ อาจารย์มานะ เอี่ยมบัว
และอาจารย์วรรณิกา เกิดบาง
๕) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ จัด ประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Tourism 2015 " Tourism, Hospitality and
Culinary Arts " และในวัน ที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม จัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ ดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ The ๒๐๑๕ International conference on “Moving towards
an Integration of Language and Culture” ณ อาคารรักตะกนิษฐ เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ประธานน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารและดาเนินงานประจา
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๒๑)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

๓

มติ
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องสืบเนื่อง
การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน สรรหาโดยวิธียื่นแบบเสนอชื่อ ๑ คน มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ได้ไม่เกินจานวน ๒ รายชื่อ ยกเว้นผู้ที่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการรประจาคณะฯ ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ คณบดี
รองคณบดี และประธานหลักสูตรฯ
มติ
ดาเนินการ
วาระที่ ๓.๒

ที่ประชุมรับทราบ และมอบ อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง และคุณจันทรา สาดะระ
การสรรหาและเสนอชื่ อ กรรมการประจ าคณ ะ ประเภท ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
บุคคลภายนอก

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจาคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณ วุฒิ จากบุ คคลภายนอก ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันให้ ส รรหาและเสนอชื่อ โดยให้ ห ลักสูตร
ศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย หลั กสู ตรศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการปะถมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิละ ๑ รายชื่อ
และส่งรายชื่อมายัง สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
มติ
ดาเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบ อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง และคุณจันทรา สาดะระ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
การรับนโยบาย รูปแบบ และทิศทางการตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
เกณฑ์ใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทองงอก นาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง การรับนโยบาย รูปแบบ
และทิศทางการตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะเน้นตรวจ
ตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นหลัก โดยฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

๔

ได้กาหนดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และนาเสนอรายละเอียดเกณฑ์ใหม่
ประเด็นสาระสาคัญในการตรวจในปีนี้
คุ ณ ครรชิ ต อนุ กู ล หั ว หน้ า ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ (ร่ า ง)
การวิเคราะห์แผน ระบบและกลไก กระบวนการ และผลลัพท์ที่ปรากฏในคู่มือประกันคุณ ภาพภายใน ระดับ
อุดมศึกษา ฉบับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร่าง) คาสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คระครุศาสตร์
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕.๒

แผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.จรู ญ เฉลิ ม ทอง รองคณบดี ฝ่ ายนโยบาย แผนและบริ ห าร น าเสนอ
ที่ประชุมทราบ เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เพื่อให้หน่วยงานรับทราบ และบริหารจัดการในหน่วยงานต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕.๓

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต ตามที่ ค ณะฯ ได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทางวิชาการ การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
และมีการทวนสอบอย่างเข้มงวด
มติ

ที่ประชุมรับทราบ มอบประธานหลักสูตรฯเน้นย้า และชี้แจงหลักสูตรฯ ต่อไป

วาระที่ ๕.๔

แนวการสอน (มคอ. ๓)

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.ทิ พ ย์ ข าอยู่ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง
คาอธิบายรายวิชา (มคอ. ๓) ขอให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาแนวการสอนฉบับย่อสาหรับแจกนักศึกษา โดยจากัด
จานวนหน้าไม่เกิน ๓ หน้า และต้องส่งงานให้สานักงานคณะฯ ในการจัดทาสาเนา อย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันรับ
งาน
ประธานเสนอแนะว่า คาอธิบายรายวิชา (มคอ. ๓) ให้จัดทาเป็นไฟล์ ทุกรายวิชา และ
หนังสือ/บทความอัพโหลดเป็นลิ้งก์ขึ้น หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาดาวโหลดและเป็นการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ และเพื่อประหยัดทรัพยากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

๕

มติ
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ มอบประธานหลักสูตรฯ และกลุ่มวิชาชีพ แจ้งอาจารย์
ผู้สอน คณะฯ จะสาเนาให้เฉพาะแนวการสอน โดยมีความยาวไม่เกิน ๔ หน้า/๑ รายวิชา
วาระที่ ๕.๕

ภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

สรุปเรื่อง
ประธานนาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต/ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา โดยไม่รวมงานวิจัยในชั้นเรียน
และเป็ นอาจารย์นิ เทศก์ อาจารย์ ที่ดารงตาแหน่ง ประเภทผู้ บริห าร คณบดี/รองคณบดี ต้องมีภ าระงานสอน
ไม่น้ อยกว่า ๓ หน่ วยกิต/ชั่วโมง ต่อสัป ดาห์ ต่อภาคการศึกษา และประธานหลั กสู ตรฯ ผู้ช่วยคณบดี ต้องมี
ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต/ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา
อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขาอยู่ กล่าวว่า ประกาศของ ก.พ.อ. ใหม่ ปี ๒๕๕๘ เกณฑณ์ระบุว่า
อาจารย์ต้องมีภาระงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนขั้นต่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของภาระงานทั้งหมด ส่วนภาระงานที่เหลือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากาหนดสัดส่วน
ของภาระงานด้านอื่น ๆ
มติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบประธานหลักสูตรฯ ตรวจสอบอาจารย์ผู้สอนที่มีชั่วโมงสอน
ไม่ครบ เพื่อจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพให้สอนเพิ่มเติ่มสาหรับรายวิชาที่ยังไม่มีอาจารย์ผู้สอน และมีอาจารย์ที่เบิก
ค่าสอนเกิน โดยรวบรวมส่งข้อมูลให้อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขาอยู่
วาระที่ ๕.๖

บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงานและโอนย้ายหน่วยงานมาปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานน าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง บุ ค ลากรกลั บ เข้ าปฏิ บั ติ งานและโอนย้ า ย
หน่วยงานมาปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากรดังนี้
นางกมลา ลาพูน ข้าราชการพลเรือนฯ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ลาศึกษาต่อ และมีความประสงค์ขอกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ
นางเอื้ออารี จันทร ข้าราชการพลเรือนฯ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ย้ายมาปฏิบัติราชการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๒๗๑/๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ

สรุปเรื่อง

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องอื่นๆ ดังนี้
รองศาสตราจารย์สุพิน บุญชูวงศ์ เสนอแนะว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
และโครงการ รมป. มีอาจารย์บางท่านประสงค์จะสอน ในคณะฯ มีอาจารย์ที่มีศักยภาพจานวนมาก โดยอาจจัด
ให้มีการสอนคู่กัน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้อาจารย์ท่านอื่นๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

๖

อาจารย์ ศั ก ดิ์ ชัย ไชยรัก ษ์ เสนอแนะว่า ให้ จั ด ท าสรุป มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
บริหารและดาเนินงานคณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรในคณะฯ ทราบ
มติ
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ คณะฯ จะเพิ่ ม ชื่ อ อาจารย์ เข้ ามาสอนหรือ สอนคู่ กั น และมอบ
สานักงานคณะฯ จัดทาสรุปมติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วาระที่ ๖.๒

กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เรื่อง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและ
ดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
มติ
เลิกประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
เวลา ๑๗.๒๑ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘

๗

