รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
3. อ.นันทิยา รักตประจิต
4. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
5. อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
6. อ.ตะวัน ไชยวรรณ
7. อ.ศรัณยา ฤกษ์ขา
8. อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
9. อ.วิลินดา พงศ์ธราธิก
10. อ.ศุภมัย พรหมแก้ว

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อ.ยุภาพร นอกเมือง
อ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสกุ านต์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
นางสาวสายพิน ทาทอง

รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
2. อ.อรัญญา มุดและ

3. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
4. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.จิตตรี จิตแจ้ง
2. อ.อรนุช สมประสิทธิ์
3. อ.ดร.เมษา นวลศรี
4. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
5. นางสมฤดี คัชมาตย์
6. นางบุณยนุช เทียบแสน
7. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส

8. นายกิตติภัค สุดสะกรี
9. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
10. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
11. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
12. นางสาวกรกนก เหรียญทอง
13. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า
14. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมให้
ทราบดังนี้
1.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (สานักงบประมาณ ภาคผนวก ฌ. ที่ นร 0704/ว 37 วันที่ 6 มกราคม 2559
ในการเขียนโครงการ หรือกิจกรรม ขอให้ดูตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ ครุภัณฑ์โดยสภาพ เช่น
ในหน้าที่ 61 – 63 จะเป็นวัสดุโดยสภาพ หน้าที่ 64 – 68 เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ ในการจัดซื้อตู้ ชั้นวางเอกสาร

๒
โทรศัพท์ หรือที่เจาะกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ถึง 5,000 บาท ตามระเบียบพัสดุให้จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
อาจารย์ที่จัดทาโครงการ ถ้ามีวัสดุที่สอดคล้องกับเอกสารที่แจกให้ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ ดังนั้น ในการจัดทาคาขอ
งบประมาณหรือจัดทาโครงการต่างๆ ถ้าจัดซื้อ เช่น เก้าอี้ ราคา 580 บาท ต้องจัดเป็นหมวดครุภัณฑ์โดยสภาพ
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และจะส่งเอกสารทางอีเมล์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ประจาเดือน
มกราคม 2561 งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
จากผลการดาเนินงานของทุกสาขา งานบริหาร งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา ประจาเดือน
มกราคม 2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 50.93 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือน มกราคม 2561
จากผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือนมกราคม
2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 36.26 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน มกราคม 2561
จากผลการดาเนินงานของหลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช าชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน
มกราคม 2561 คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย 69.58 เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 คณะครุ ศ าสตร์
ประจาเดือน มกราคม 2561
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ไตรมาสที่1
ถึ ง เดื อ นมกราคม 2561 มี กิ จ กรรมทั้ ง หมด 69 กิ จ กรรม ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ของไตรมาสที่ 1 จ านวน
35 กิจกรรม ขอเลื่อน 1 กิจกรรม ส่วนผลการดาเนินงานเดือนมกราคม 2561 ได้ดาเนินแล้ว 10 กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ 21 กิจกรรม และขอเลื่อน 2 กิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาเดือน มกราคม 2561
มี 8 กิจกรรม รายงานผลการดาเนินงานไปแล้ว 4 กิจกรรม ส่วนอีก 4 กิจกรรมจะดาเนินการตามแผนที่
วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการพิเศษ) ประจาเดือน มกราคม 2561
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 การอนุรักษ์พลังงานและประกาศนโยบายมาตรการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานอนุรักษ์พลังงานและประกาศนโยบายมาตรการ
อนุ รั กษ์พลั งงานของมหาวิทยาลั ย ส่ ว นใหญ่จะเป็นรองบริห ารของทุกคณะ ซึ่งได้กาหนดขอบเขตของการใช้

๓
พลังงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์จะใช้ได้เท่าไร และขอให้ผู้บริหารและคณาจารย์ช่วยกั นประหยัด
พลังงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เล็งเห็นการประหยัดพลังงานเปรียบเหมือนเป็นค่าใช้จ่าย
ของตัวบุคคลเอง และขอให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้พลังงานเสนอให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง
และขอย้าให้คณาจารย์และบุคลากรปิดและถอดปลั๊กวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากห้องเรียนเมื่อ
เลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่ไม่ใช้งาน ให้เปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนและหลัง ปฏิบัติงานประมาณ
30 นาที และในเวลาพักเที่ย งหรื อเมื่อไม่มีบุคคลอยู่ภ ายในห้ อง งดการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้น -ลงชั้นเดียว และขอให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุ คลากร นักศึกษาและนักเรียน ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะนาและให้ถือประพฤติ
ปฏิบัติในการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 การจัดนิทรรศการวิชาการ
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่มีการจัดนิทรรศการวันเจ้าฟ้า แต่จะไปจัดพร้อมกันในวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม
2561 ในการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 5 ในส่วนของการจัดงานนั้น มหาวิทยาลัยขอให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ เพื่อ
เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางเสด็จพระราชดาเนินเข้าทางด้านอาคาร
80 ปี ไปถึงอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เดิมจะจัดเส้นทางเสด็จไปกลับให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอ
เปลี่ยนเส้นทางเพื่อชมมหาวิทยาลัย โดยเส้นทางกลับจะผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุ
ศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 ผลการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาชุดใหม่ โดยมีผู้มีสิทธิ์
ออกเสียง 582 คน บัตรเสีย 10 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30 คน พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคไว้ใจที่เรา
เบอร์ 4 ได้ คะแนน 381 เสี ย ง สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2 ได้แก่ พรรคเที่ยงตรง เบอร์ 3 ได้ คะแนน
61 เสียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่3 ได้แก่ พรรคภาษาไทยพัฒนา เบอร์ 1 ได้คะแนน 38 เสียง สาขาวิชา
ภาษาไทย อันดับที่4 ได้แก่ พรรคภควโต เบอร์ 6 ได้คะแนน 28 เสียง สาขาคณิตศาสตร์ อันดับที่5 ได้แก่ พรรค
ปฐมวัยรวมใจพัฒนา เบอร์ 5 ได้คะแนน 26 เสียง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอันดับที่6 ได้แก่ พรรคจีน
ก้าวหน้า เบอร์ 2 ได้คะแนน 8 เสียง สาขาวิชาภาษาจีน การทางานของประธานนักศึกษาชุดใหม่ รุ่นเก่าจะต้อง
ช่วยเหลือและทางานร่วมกันไปก่อน จนหมดปีการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 การเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาไปลงชื่อที่กองพัฒนา
นักศึกษา และจะมี Big Cleaning day รอบที่ 2 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

๔
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การติดตามงานประกันคุณภาพ และ IQA / KM / TQR
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕60 และได้นัดหมายให้ส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ
6 เดือน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และขอให้แต่ละหลักสูตรช่วยตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งอีกครั้ง ว่าจะ
แก้ไขตรงส่วนไหน ขอให้แจ้งงานประกันคุณภาพทราบด้วย จะได้แก้ไขให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.1.1 KM การจัดการความรู้ ทางคณะได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ส่งไปที่งานมาตรฐานและ
จั ดการคุณภาพแล้ ว แต่เนื่ องจากการจั ดทา KM ต้องใช้ระยะเวลา และได้ปรึกษากับรองอธิการบดี ซึ่งได้รับ
คาแนะนาให้จัดทาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คล้ายๆ กับ
Education 4.0 ที่ ไ ด้ อ อกมาเป็ น Productive Learning ตามแผนการสอน แต่ KM จะยากตรงการคั ด สรร
กระบวนการว่าจะเลือกใครที่จะเป็นผู้รู้จริงทางด้านกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จึงขอให้ที่ประชุมช่วยเสนอ
หรือเลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง หรืออาจารย์ในแต่ละสาขาก็ได้ ว่าใครจะเป็นต้นแบบที่ สามารถจัดการเรียนการสอน
เป็ น Productive Learning และออกมาเป็ นเชิงผลิ ตภาพได้ชัดเจน หลั งจากที่ได้ต้นแบบแล้ ว จะต้องทาการ
เผยแพร่ ส่วน KM อีกตัวหนึ่ง คืองานวิจัย งานวิจัยต้องทาในลักษณะ Productive แต่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนาไป
ตีพิมพ์เพราะตัวชี้วัดถึงแค่มีงานวิจัยก็สามารถนับได้ และจะขอนัดประชุมคณะกรรมการ KM อีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.1.2 การเข้าสู่ TQR ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
การขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ได้ประสานกับหลักสูตรแล้ว การที่จะเข้าสู่ TQR หลักสูตรต้องมี
คะแนน ไม่ต่ากว่า 3.01 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งในปีนี้หรือปีหน้า หลักสูตรใดที่จะเข้า TQR ต้องเตรียมความพร้อมให้ดี
และจะมีการอบรมครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความชัดเจน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 การพัฒนาครูในโครงการคูปองครู ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาระงานหลักของคณะครุศาสตร์ คือ การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาครู โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในปีนี้ผ่านมา 3 เดือนแล้ว ยังไม่มีรายได้เข้ามา ซึ่งคณะต้องเตรียมการจัดหารายได้
และจะมีโครงการคูปองครู เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง
กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร และเกณฑ์การประเมินการรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้ งที่ 1/2561 ณ ห้ องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ยนครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเปิดศูนย์พัฒนาครูทั่วประเทศ โดยคุรุพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กร
ที่จัดตั้งโดยคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ และจะให้มีการนาเสนอหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ประสานงาน
1 คน คือ นายกาพลศักดิ์ มณีงาม และได้รับรหัสเข้าระบบออนไลน์ มาแล้ว และให้นาเสนอหลักสูตรภายในวันที่
15 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้นาไปพิจารณา และเปิดเป็นศูนย์อบรมให้กับครูทั่วประเทศได้เข้ามาใน
ระบบเพื่อเลือกหลักสูตรที่จะอบรม และหลักสูตรจะหมดอายุในปีการศึกษา 2560 คือวันที่ 31 มีนาคม 2561
ซึ่งคณะต้องเปิดหลักสูตรให้เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม และผู้เข้ารับการอบรมต้องลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม
2561 ส่วนหลักสูตรจะมีขั้นตอนการพิจารณาจากคุรุพัฒนา โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ 3 ท่าน แต่ละหลักสูตรจะมี
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตรวัดและประเมินผล จะมีผู้เชี่ยวชาญพิจารณาทั้งหมด 3 ท่าน ส่วนวิทยากรต้อง
เสนอไปพร้อมกับหลักสูตร ทางคุรุพัฒนาแจ้งว่า 1 หลักสูตร สามารถเชิญวิทยากร ได้ 3 แบบ คือ
1. ระดับธรรมดา ไม่เกิน 150 คน ต่อการอบรม 1 ครั้ง
2. ระดับกลาง ไม่เกิน 100 คน ต่อการอบรม 1 ครั้ง
3. ระดับสูง ไม่เกิน 80 คน ต่อการอบรม 1 ครั้ง
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ฉะนั้นก่อนนาเสนอหลักสูตรต้องพิจารณาว่าหลักสูตรที่เราเสนอไปอยู่ในระดับใด และให้ดูคู่มือที่คุรุพัฒนา
ระบุไว้ในระบบออนไลน์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
ทบทวนประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งพบว่านักศึกษาหลายสาขา
แต่งกายผิดระเบียบ มีการทาสีผม ไม่คาดเข็มขัด และไม่ใส่รองเท้าคัทชู ซึ่งการแต่งกายเป็นอัตลักษณ์ของคณะครุ
ศาสตร์ และขณะนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการแต่งกายที่เรียบร้อย ตั้งแต่ทรงผม ชุดนักศึกษา และรองเท้า คณะ
ต้องการให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนเดิม และชุดออกกาลังกาย มหาวิทยาลัยกาหนดให้ใส่ตามแบบ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่มีการแยกสาขาแล้ว แต่ถ้าต้องการที่จะแต่งกายชุดกีฬา ขอให้แจ้งให้คณะครุศาสตร์ทราบ
อย่างเป็นทางการ จึงจะขอความร่วมมืออาจารย์ในสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบนักศึกษาให้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การฝึกซ้อมกองเชียร์ กีฬาลูกเจ้าฟ้า
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดจัดกีฬาลูกเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 ณ สนาม
กีฬากลางมหาวิทยาลัย ขณะนี้ทางกองพัฒนานักศึกษายังไม่ได้ประกาศให้แต่ละคณะทาการฝึกซ้อม แต่ตอนนี้ที่
เห็นเกือบทุกคณะได้ทาการฝึกซ้อมแล้ว ในการประชุมเบื้องต้นได้แจ้งว่าไม่มีการประกวด มีแต่การแข่งขันกีฬาคณะ
จึงจะแสดงโชว์เพื่อศักดิ์ศรีชาวครุศาสตร์ ถึงแม้จะไม่มีการประกวด จึงจะขอให้อาจารย์ช่วยดูแลนักศึกษา ในช่วง
เวลาเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ทางกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ประมาณวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากที่มีการแข่งขัน และมอบรางวัลแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว วันที่ 30 มีนาคม
2561 จะมีการแข่งขันกีฑา 100 เมตร ของอาจารย์ชายอาจารย์หญิง วิ่งผลัด 4x100 เมตร และสาหรับอายุ
40 – 50 ขึ้นไป วิ่งผลัด 8x50 แข่งขันระหว่างคณะ จึงเชิญชวนอาจารย์เข้าร่ว มกิจกรรม ส่วนในรุ่น 8x50
สามารถส่งเจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมได้ และหลังจากพิธีปิดกีฬาแล้ว จะมีกิจกรรม Sport day ณ สนามกีฬา
และจะแจ้งคาสั่งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การจัดงานคืนสู่เหย้าชาวครุศาสตร์ ปี 2561
งานคืน สู่ เหย้ า ชาวครุ ศ าสตร์ ปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 คณะกรรมการได้ป ระชุ ม
เรียบร้อยแล้ว และจะมีบัตรโต๊ะจีน โต๊ะละ 3,000 บาท ที่นั่งละ 300 บาท ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร
ช่วยประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า และเชิญอาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว ขอให้แต่ละหลักสูตรช่วยกรุณาเรียนเชิญล่วงหน้าให้
ทราบก่อน แล้วคณะจะทาหนังสือเชิญอีกครั้ง โดยการจัดงานจะมีพิธีแสดงมุฑิตาจิตให้กับอาจารย์ ส่วนธีมงานจะ
เป็น Come Back to School การจัดกิจกรรมช่วงเช้าจะมีการให้ความรู้จากศิษย์เก่า “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์”
ส่วนตอนเย็นจะเป็นงานเลี้ยง และเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การจัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่อาเซียนครั้งที่ 5”
งานศิลปวัฒนธรรม ที่จะจัดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินกำรูโดยกำรจัดซุ้ม
ทั้งหมด 5 ซุ้ม แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้และซุ้มอาเซียน มีงบประมาณทั้งหมด ซุ้มละ
7,400 บาท เพราะมีงบรวม 40,000 บาท และมีซุ้มส่วนกลาง 3,000 บาท โดยแต่ละซุ้มจะมอบให้นักศึกษาไป
บริหารจัดการ บริเวณที่จัดโครงการจะเป็นลานวัฒนธรรม หน้าคณะครุศาสตร์ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายขอให้แต่งกายตามภาค คือ ภาคเหนือ จะเป็นสาขาวิชาภาษาไทย และภาษาจีน
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ภาคอีสาน เป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (EP) ภาคกลางเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคใต้สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (EP) และอาเซียนเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น. ขอให้คณบดี
รองคณบดี ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมงาน โดยแต่งกาย
ด้วยชุดสูทสากล เวลา 07.30 น. จะเป็นหน่วยงานระดับสานักวางพวงมาลาก่อน ส่วนเวลา 08.00 น. ประธาน
ในพิธีมาถึง จะมีการร้องเพลงมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดนตรีสากล โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อธิ ก ารบดี ก ล่ า วรายงาน ประธานกล่ า วค าสดุ ดี และชมการร าถวายมื อ จากหลั ก สู ต รศิ ล ปะการแสดง
เวลา 10.00 น. พิธีทาบุญที่ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 จึงขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน ส่วนเวลา
13.00 น. จะเริ่มลงทะเบียนฟังบรรยายพิเศษจาก พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว ขอให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย ส่วนอาจารย์ท่านใดที่ติดภารกิจ ให้ทาบันทึกถึงอธิการบดีเป็นรายบุคคล พร้อมแนบคาสั่งด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การปรับภูมิทัศน์
การปรับพื้นที่เส้นทางพระราชดาเนินของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณ
ด้านหลังอาคารเรียน 6 และบริเวณอาคารเรียน 7 ได้ประสานกับส่วนกลางแล้ว ให้คณะแจ้งงบประมาณที่ต้องการ
โดยคณะจะปลูกต้นไทรเกาหลี ให้เหมือนกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคาร 100 ปี เพื่อให้เ ป็น
แนวเดียวกัน ความยาวประมาณ 135 เมตร จะปลูกทั้งหมด 300 ต้น ได้ของบประมาณไปที่ส่วนกลางแล้ว
ประมาณ 25,500 บาท กาลังรออนุมัติ ปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน 6 และ 7 และจะ
ปรับปรุงบริเวณด้านข้างอาคาร 6 ใกล้ๆ ห้องสมุด โดยการสารวจโต๊ะหินอ่อนที่ใช้ไม่ได้ ให้ฝ่ายสวนเก็บไป ส่วนที่
ใช้ได้จ ะย้ ายมาบริ เ วณข้ างอาคารเรี ย น 6 และ 7 การปลู กต้นไม้ ข อให้ นั ก ศึ ก ษาช่ว ยกันปลู ก ได้ทาเรื่ อ งถึ ง
มหาวิทยาลั ยในการปรับปรุงห้องน้าสาหรับนักศึกษาและอาจารย์ การปรับปรุงห้องสานักงาน หลังคาห้องพัก
อาจารย์ หลังคาลานเอนกประสงค์ ขณะนี้รออนุมัติงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสายพิน ทาทอง ผู้จัดทารายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม

