รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2557
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
16. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา

เนื่องจาก

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ

ผู้ช่วยคณบดี
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

13.50 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 แนะนํากรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานแนะนํากรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ รับการ
แต่งตั ้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 2 คนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ
อินทสุวรรณ และอาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
1.1.2 สรุปโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัตกิ าร ประจําปี งบประมาณ 2557 คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 นอกเล่ม
1.1.3 การก่ อสร้ างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ หลังใหม่ (อาคารศูนย์ ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพครู )
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ อนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้ างอาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์ หลังใหม่ (อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู ) นั้น ขณะนี ้ได้ ดําเนินการเปิ ดซองเสนอราคาการเขียน
แบบอาคารแล้ ว ซึง่ หากมีความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 โครงการเสวนาทางวิชาการ
ด้ วยมหาวิทยาลัยทักษิ ณรั บเป็ นเจ้ าภาพร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ "เทศกาลนิทานนานาชาติ เล่า เล่น ให้ เห็นโลก โศลกธรรมและธรรมชาติ"
ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกําหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 ณ ห้ องประชุมสมิหลาแคมป์ จังหวัดสงขลา โดย
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวจะมอบให้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประสานให้ นิสิตเข้ าร่ วม ทั้งนี ้ ผู้สนใจ
สามารถเข้ าร่วมในโครงการดังกล่าวได้
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1.2.1.2 การเผยแพร่ งานวิจัย
ขอความร่ วมมือให้ ประธานสาขาวิชาแจ้ งอาจารย์ที่มีผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
และมีความประสงค์เผยแพร่ ผลงานดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ มขอเผยแพร่ ผลงานได้ ที่นางอุทัย
ศิริคณ
ุ ซึ่งแบบฟอร์ มดังกล่าวจะนําเสนอคณบดีลงนามรับรองการเผยแพร่ ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ใน
การขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไปได้
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานการบริ หารการศึกษาและเข้ าร่ วมการ
ประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ โครงการบริ หารสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 36 และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ภาคใต้ (เอกสารหมายเลข 1.2.2.1.1)
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การจัดการ
เรี ยนรู้สอู่ งค์ความรู้ใหม่แบบยัง่ ยืน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรี ยนอนุบาลเชียงใหม่
และโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยโครงการดังกล่า วจัดให้ กับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์
1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิ ชากํ าหนดจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ พหุวัฒ นธรรม
ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2557 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต
ในสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน
1.2.2.4 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการเข้ าร่ วมสัมมนาวิชาการ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 28” ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้างความเข้ มแข็งให้ กับศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.2.5 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(1) สาขาวิชาร่ วมกับกรมพลศึกษา กําหนดจัดโครงการฝึ กอบรมผู้ตดั สินกีฬา
ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา และสนามกีฬาของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา จํานวน 5 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้ อ และ
ฟุตซอล เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างทักษะและยกระดับมาตรฐานการเป็ นผู้ตดั สินกีฬาให้ แก่นิสติ วิชาเอกพลศึกษา
(2) สาขาวิ ช าได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เป็ นตั ว แทนในการสํ า รวจสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพของประชากรโลกจากคณะทํางานพัฒนาโปรแกรม “Health Screen Pro” ของ University of South
Australia ซึง่ มี Prof.Dr.Kevin Norton เป็ นหัวหน้ าโครงการ ในการจัดเก็บข้ อมูลศึกษาปั จจัยเสี่ยงและระดับ
สมรรถภาพและสุขภาวะของประชากรโลก ทั้งนี ้ ในส่วนของสาขาวิชาจะรับผิดชอบสํารวจและประเมินสุขภาพ
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และสมรรถภาพของประชาชนในประเทศไทย โดยใช้ เครื่ องมือ “Health Screen Pro” ซึง่ สาขาวิชาจะจัดอบรม
การใช้ โปรแกรมดังกล่าวต่อไป
1.2.2.6 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(1) ในวันที่ 23 มกราคม 2557 อาจารย์ในสาขาวิชาจะเข้ าร่ วมเสวนาเรื่ อง
“มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจยั ทางการศึกษา” รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี โดยการเสวนา
ดัง กล่า วจัด ขึน้ เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพนัก วิ จัย การศึก ษา ผู้ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(2) ในระหว่างวัน ที่ 27-31 มกราคม 2557 คณาจารย์ ในสาขาวิชาจะเข้ า
ร่วมงาน “วิจยั วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(3) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาได้ กําหนดจัดโครงการบรรยายทาง
วิชาการเรื่ อง “วิธีวิทยาการวิจยั และสถิติขั้นสูง” ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ทั ้งนี ้ ขอความร่ วมมือสาขาต่างๆ ให้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ซึง่ ผู้สนใจเข้ าร่วมสามารถแจ้ งชื่อได้ ที่นางอุทยั ศิริคณ
ุ สํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.2.7 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาร่ วมกับฝ่ ายวิช าการและพัฒนานิ สิต คณะศึกษาศาสตร์ กํ าหนด
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference of Science Educators and Teachers
หรื อ ISET 2014 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรมแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ผู้สนใจสามารถเข้ าร่ วมงาน
ในวันดังกล่าวได้
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนในพระราชดําริ และโรงเรี ยนขาดแคลนใน
เขตพื ้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ (ตชด.) ได้ เข้ าร่ วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จเยี่ยมโรงเรี ยน ตชด. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรี ยนบ้ านส้ านแดง อําเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
(2) กําหนดวันพระราชทานปริ ญญาบัตร
ตามที่ มี ก ระแสข่ า วกํ า หนดวั น พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รในวั น ที่ 13
มกราคม 2557 นัน้ บัดนี ้ ยังไม่มีหมายกําหนดการที่ชดั เจนจากสํานักพระราชวัง ซึง่ มหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ หารื อ
เรื่ องกําหนดวันพระราชทานปริ ญญาบัตรไปยังสํานักพระราชวังแล้ ว หากทราบกําหนดการที่ชดั เจนจะแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบต่อไป
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1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 โครงการวันครู แห่ งชาติ
ฝ่ ายวิชาการและพัฒนานิ สิต คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการวันครู แห่งชาติ
ประจําปี พุทธศักราช 2557 “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู ) ในวันพฤหัสบดีท่ี 16
มกราคม 2557 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึง่ กําหนดให้ มีการทําบุญตักบาตรในช่วงเช้ า มีการ
เสวนา และกิ จกรรมการประกวดต่างๆ ในช่วงบ่าย ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรเข้ าร่ วมกิ จกรรมในวัน
ดังกล่าว
1.3.2 การจัดเสวนาระดมสมอง
ด้ วยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ได้ มอบหมายให้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานเครื อข่ายภาคใต้ ตอนล่าง จัดเสวนาระดมสมอง “การปฏิรูปการเรี ยนรู้และยกระดับ
วิชาชีพครู ” โดยคณะกําหนดจัดการเสวนาในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2
อาคารเรี ยน 3 หลังจากนั้นจะสรุ ปและรายงานผลต่อที่ประชุมสภาคณบดีฯ ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม
2557 ณ จังหวัดระยอง
1.3.3 การสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ มีแผนการจัดส่งคณาจารย์เข้ ารับการอบรมและพัฒนา ณ
Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะที่ 2 รวม 12 สัปดาห์ และสาขาวิชาได้ พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์
เพื่อเข้ ารับการอบรมดังกล่าวนั ้น คณะได้ ดําเนินการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เข้ ารั บการอบรมแล้ ว ซึ่งคณะจะส่งอาจารย์ ที่ผ่านการทดสอบจํ านวน 9 คน เข้ ารั บการอบรมและพัฒนา
อาจารย์
ณ Massey University ระยะที่ 2 รวม 12 สัปดาห์ ตั้งแต่มีนาคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 และคณะ
จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ที่เข้ ารับอบรมและพัฒนาในระยะที่ 1 เมื่อ
เดือนมีนาคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 กับอาจารย์ที่จะเข้ ารับการอบรมและพัฒนาในระยะที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม
2557 ทั้งนี ้ ขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในวันดังกล่าวด้ วย
1.3.4 การปรั บแผนการเรี ยน
ตามที่ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจํ าคณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ให้ ดํ า เนิ น การปรั บ แผนการเรียนของนิ สิ ต ให้ สอดคล้ องกั บ การเปิ ด-ปิ ดภาคเรียนตาม
สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ฝ่ ายวิชาการฯ จึงได้ จดั ประชุมหารื อในเรื่ องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2557 ณ ห้ องประชุม SC216 คณะศึกษาศาสตร์ ซึง่ ได้ ข้อสรุปในเบื ้องต้ นดังนี ้
(1) นิ สิ ต รหัส 53 ให้ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นภาคเรี ย นฤดูร้ อน และส่ง ตัว นิ สิ ต ออก
ฝึ กสอนตามปกติ (กลางเดือนมีนาคม)
(2) นิสิตรหัส 54 รหัส 55 และรหัส 56
ให้ ย้ายแผนการเรี ยนของภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2557 มาเรี ยนในภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556 และขยายเวลาเรี ยนของภาคเรี ยนฤดูร้อน
ปี การศึกษา 2556 ไปจนถึงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 (ประมาณต้ นเดือนสิงหาคม)
(3) การลงทะเบียนเรี ยนของนิสิตรหัส 53 รหัส 54 รหัส 55 และรหัส 56 ให้ ฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นผู้ดําเนินการ และในภาค
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เรี ยนปลาย ของนิสิตชันปี
้ ที่ 4 ของรหัส 53 รหัส 54 รหัส 55 และรหัส 56 ให้ นิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพียงรายวิชาเดียว
ทังนี
้ ้ ในส่วนของนิสิตระดับปริ ญญาโท คณะจะหารื อเรื่ องการปรับแผนการเรี ยนของ
นิสติ กับประธานหลักสูตรต่างๆ ในวันที่ 22 มกราคม 2557 และจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ที่ประชุมทราบต่อไป
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.4.1 หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(1) สรุ ปการใช้ งบประมาณเงินแผ่นดิน และรายได้ ปี งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1
(เอกสารหมายเลข 1.4.1)
(2) การซื ้อวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ แจ้ งแนวปฏิบตั ิในการจัดซื ้อจัดจ้ างไปแล้ วนัน้ สําหรับ
การจัดซื อ้ วัสดุประกอบการเรี ยนการสอนขอให้ ระบุรายละเอี ยดรายการวัสดุพร้ อมทั้งรายวิชาที่ต้องใช้ วัสดุ
เหล่านั ้นทุกครั้งที่มีการจัดซื ้อหรื อจัดจ้ าง เพื่อเป็ นเหตุเป็ นผลในการอนุมตั แิ ละการตรวจรับต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 12/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
12/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.1 ปรั บ เนื อ้ หาใหม่ เ ป็ น ด้ ว ยมี ก ระแสข่า วอย่า งไม่เ ป็ นทางการ
เกี่ยวกับการพระราชทานปริ ญญาบัตรว่า สํานักพระราชวังอาจมีหมายแจ้ งเลื่อนวันพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิ ณ จากวันที่ 20 มกราคม 2557 เป็ นวันที่ 13 มกราคม 2557 นั ้น ขณะนี ้
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่ องดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัย กํ าลังประสานงานไปยังสํานักพระราชวัง และจะแจ้ ง
รายละเอียดที่ชดั เจนให้ ทราบต่อไป
 หน้ าที่ 7 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาตาม
เวลาการเปิ ด-ปิ ดของอาเซียน
แก้ ไขเป็ น
ตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาตาม
เวลาการเปิ ด-ปิ ดของสถาบันการศึกษาในประเทศกลุม่ อาเซียน

7

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 การให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว
มติ ที่ประชุมมี ความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุ ข
อุดม มีทิศทางสอดคล้ องกับ (1) สอดคล้ องกับศักยภาพหรื อทรัพยากรของแต่ละพื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
และการพัฒ นาประเทศในด้ า นต่า งๆ (4) พัฒ นาและส่ง เสริ ม ชุม ชนหรื อ สัง คมให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ (5)
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อวิจยั มุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาสมรรถนะครูในพื ้นที่และกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้

4.2 เสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อ
ขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
ด้ วยอาจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ได้ เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื ้องต้ นแล้ ว ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วิทวัฒน์
ขัตติยะมาน (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่ อบุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ดังนี ้
เป็ นประธานอนุกรรมการ
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
เป็ นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ เป็ นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.3 เสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อ
ขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วี ระธรรมโม ได้ เ สนอขอรั บ การประเมิ นผลการสอนเพื่ อ ขอ
กํ าหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบื ้องต้ นแล้ ว ประธานจึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.
อมลวรรณ วีระธรรมโม (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
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มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่ อบุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ดังนี ้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
เป็ นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.4 ร่ าง การปรั บแผนการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบัติการสอนเพื่อรองรั บการเปิ ด
เรี ยนตามอาเซียน
- ถอนวาระ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิ จ ารณารั บ รองคุ ณ ภาพผลงาน ของอาจารย์ เ พื่ อ ประกอบการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
(อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล)
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ า งจะสามารถ
ดําเนินการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ได้ ต้ องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงานของคณาจารย์
ที่ถึงกําหนดระยะเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่จํานวน 1 รายคือ อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล
มติ เห็ น ชอบและรั บ รองคุ ณ ภาพผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ดร.วั ล ลยา
ธรรมอภิบาล

5.2 การนิ เทศและการเข้ าร่ วมโครงการสั มมนานิ สิต ฝึ กปฏิบัติการสอนของอาจารย์
นิเทศก์
ด้ วยหน่วยฝึ กสอนฝึ กงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ขอหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาการไม่ไป
นิเทศ และการไม่เข้ าร่วมโครงการสัมมนานิสติ ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนของอาจารย์นิเทศก์ ในการนี ้ ประธานได้ มอบให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็ นผู้นําเสนอเนื่ องจากได้ รับมอบหมายจากประธานหน่วยฝึ กสอน
ฝึ กงาน (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรให้ มีการประเมินการปฏิ บัติหน้ าที่ของอาจารย์ นิเทศก์ แบบออนไลน์ ในรายวิชา
ฝึ กสอน เหมือนรายวิชาอื่นๆ
2. ควรมี ก ารแจ้ งปฏิ ทิ น การจั ด โครงการสั ม มนาให้ ทราบล่ ว งหน้ าเป็ นรายปี และ
ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบอย่างทัว่ ถึง
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3. ควรปรับรู ปแบบกิจกรรมในโครงการสัมมนาให้ มีความน่าสนใจ ซึง่ อาจแตกต่างไปจาก
รูปแบบกิจกรรมเดิม
4. หน่ ว ยฝึ กสอนฝึ กงานควรจัด ให้ มี ก ารประชุม อาจารย์ นิ เ ทศก์ ก่ อ นปฏิ บัติ ห น้ า ที่ จ ริ ง
เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียด และวิธีการ โดยเฉพาะอาจารย์บรรจุใหม่ และหากเป็ นไปได้ ควรมอบหมายหน้ าที่
ให้ กบั ผู้ที่สมัครใจเป็ นอาจารย์นิเทศก์เท่านั้น
5. นอกเหนือจากการนิเทศแล้ ว หน่วยฝึ กสอนฝึ กงานควรประสานและสร้ างความเข้ าใจกับ
โรงเรี ยนที่จะรับนิสติ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการส่งนิสติ เข้ าฝึ กสอน
มติ มอบหน่วยฝึ กสอนฝึ กงานพิจารณาดําเนินการตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ และ
จัดทํารายละเอียดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอีกครั้ง

ปิ ดประชุม

เวลา

16.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

