รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๙(๒๕)/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

อาจารย์รัตนาพร
อาจารย์วันทนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์
อาจารย์กานดา
อาจารย์อลงกรณ์
นายครรชิต
นางจันทรา
นางสาววิภาวี
นางปานใจ
นายณัฐพงษ์

เอี่ยมเสน
เฉลิมทอง
ขาอยู่
งิ้วแหลม
ไชยรักษ์
อินทามระ
สกุลหอม
บุญแก้ว
สารยศ
หลวงแก้ว
อนุพันธ์
นาคสัมฤทธิ์
ธีระทองคา
เกิดเนตร
อนุกูล
สาดะระ
จงภู่
คงสิทธิ์
แซ่ตั้ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
กรรมการ แทน อาจารย์กัลยา ชนะภัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ/ป่วย)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์
อุตภาพ
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์สุพิน
บุญชูวงศ์
กรรมการ
๔. อาจารย์พัชรพร
ศุภกิจ
กรรมการ
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น

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

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การต่อสัญญาจ้างบุคลากร นายสุนันท์ พรามจร สังกัดกองอาคารสถานที่

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ป ระชุมทราบ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างบุคลากร นายสุนันท์ พรามจร
สังกัดกองอาคารสถานที่ ตามที่ นายสุนันท์ พรามจร บุคลากรตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากร
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สังกัดกองอาคารสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้
ต่อ สั ญ ญาจ้ าง ครั้ งที่ ๕ ตั้ งแต่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๙ เป็ น ครั้งสุ ด ท้ าย ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรตาม
สัญญาจ้าง ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒

การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ประชุมทราบ เรื่อง การแสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพข้าราชการเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสถาบัน และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ คงดารงตาแหน่งไปจนครบวาระ
ถ้าหากบุคคลดังกล่าวเป็นราชการของมหาวิทยาลัย ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ ซึ่งมีข้าราชการที่แสดงเจตนาฯ จานวน ๓ ท่าน ได้แก่
อาจารย์ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี
คณะครุศาสตร์ และ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
คุ ณ จั น ทรา สาดะระ หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ น าเสนอรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริห ารและดาเนินงานประจา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๘(๒๔)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙(๒๕)/๒๕๕๘

๒

ระเบียบวาระที่ ๓
วาระที่ ๓.๑

เรื่องสืบเนื่อง
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิ มทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และบริห าร นาเสนอที่
ประชุมพิจารณา เรื่อง เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ได้ประชุม
ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และประธานกลุ่มวิชาชีพ เพื่อหารือกรอบแนวทางการประเมินให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และโดยสานักงานคณะฯ จะรวบรวมแฟ้มประเมินส่งให้คณะกรรมการทั้ง ๓ กลุ่ม ทาการประเมิน
และให้ผู้รับการประเมินมาเซ็นรับทราบผลการประเมินขั้นต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการแต่ละกลุ่มจะส่งผล
การประเมินมายังสานักงานคณบดีฯ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
คณะครุศาสตร์ พิจารณาต่อไป และจะส่งผลการประเมินให้กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
มติ
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
คุณ ครรชิ ต อนุ กู ล หั ว หน้ าฝ่ ายประกั น คุณ ภาพ น าเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา เรื่อ ง
สรุปผลการดาเนินงานตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่ คณะฯ
รับการตรวจเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลคะแนนประเมิน ๓.๘๘ โดยวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ อยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ ๒ และ ๕ อยู่ในระดับดี
และองค์ ประกอบที่ ๓ และ ๔ อยู่ ในระดับ ดีมาก ผลการตรวจประเมิ น มี จุดเด่นและจุดที่ ควรพั ฒนาจากคณะ
กรรมการฯ เพื่อการปรับปรุงครั้งต่อไป ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑, ๒, ๓ และ ๕
มติ
ระเบียบวาระที่ ๕

ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๑๐(๒๖)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
คุณจันทรา สาดะระ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐(๒๖)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙(๒๕)/๒๕๕๘

๓

มติ
เลิกประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
เวลา ๑๕.๔๐ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๙(๒๕)/๒๕๕๘

๔

