
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 1/2557 
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ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
4. ประธานสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
14. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วชิยัดษิฐ   ผู้ช่วยคณบดี 
2. นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.50 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 แนะนํากรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประธานแนะนํากรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ ซึ่งได้รับการ
แตง่ตัง้ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ จํานวน 2 คนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  
อินทสวุรรณ และอาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์ 

1.1.2 สรุปโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัตกิาร ประจาํปีงบประมาณ 2557 คณะศึกษาศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 นอกเลม่  

1.1.3 การก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์หลังใหม่ (อาคารศูนย์ปฏบิตักิารวชิาชีพครู) 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณได้อนมุตัิงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างอาคารคณะ

ศกึษาศาสตร์หลงัใหม่ (อาคารศนูย์ปฏิบตัิการวิชาชีพครู) นัน้ ขณะนีไ้ด้ดําเนินการเปิดซองเสนอราคาการเขียน
แบบอาคารแล้ว ซึง่หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและประกันคุณภาพ 
1.2.1.1 โครงการเสวนาทางวชิาการ 

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
ในการจดัโครงการเสวนาทางวิชาการ "เทศกาลนิทานนานาชาติ เล่า เล่น ให้เห็นโลก โศลกธรรมและธรรมชาติ" 
ครัง้ท่ี 2  ซึ่งมีกําหนดจดัระหว่างวนัท่ี 24-25 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมสมิหลาแคมป์ จงัหวดัสงขลา โดย
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวจะมอบให้สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ประสานให้นิสิตเข้าร่วม ทัง้นี ้ผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมในโครงการดงักลา่วได้ 
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1.2.1.2 การเผยแพร่งานวจิัย 
ขอความร่วมมือให้ประธานสาขาวิชาแจ้งอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

และมีความประสงค์เผยแพร่ผลงานดงักล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลงานได้ท่ีนางอุทัย      
ศิริคณุ  ซึ่งแบบฟอร์มดงักล่าวจะนําเสนอคณบดีลงนามรับรองการเผยแพร่ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การขอตําแหน่งทางวิชาการตอ่ไปได้ 

 
1.2.2 ประธานสาขาวชิา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
สาขาวิชากําหนดจดัโครงการศกึษาดงูานการบริหารการศกึษาและเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานระดบัชาติและระดบันานาชาติ โครงการบริหารสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย    
ครัง้ท่ี 36 และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ภาคใต้ (เอกสารหมายเลข 1.2.2.1.1) 

1.2.2.2  ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
สาขาวิชากําหนดจดัโครงการศึกษาดงูานเพ่ือพฒันากระบวนทศัน์การจดัการ

เรียนรู้สูอ่งค์ความรู้ใหม่แบบยัง่ยืน ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม - 3 กมุภาพนัธ์ 2557  ณ โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม่ 
และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
ศกึษาศาสตร์  

1.2.2.3  ประธานสาขาวชิาจติวทิยา 
สาขาวิชากําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม       

ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวนัท่ี 16-19 มกราคม 2557 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของนิสิต
ในสงัคม วฒันธรรม และภาษาท่ีแตกตา่งกนั 

1.2.2.4  ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
สาขาวิชากําหนดจดัโครงการเข้าร่วมสมัมนาวิชาการ “โสตฯ-เทคโนฯ สมัพนัธ์

แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 28” ระหว่างวันท่ี 22-25 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี
วตัถุประสงค์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการ
พฒันาคณุภาพในการจดัการเรียนการสอน 

1.2.2.5  ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา 
(1)  สาขาวิชาร่วมกบักรมพลศกึษา กําหนดจดัโครงการฝึกอบรมผู้ตดัสินกีฬา 

ในระหวา่งวนัท่ี 6-10 กมุภาพนัธ์ 2557  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา และสนามกีฬาของ
สถาบนัการศึกษาในจงัหวดัสงขลา จํานวน 5 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และ     
ฟตุซอล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทกัษะและยกระดบัมาตรฐานการเป็นผู้ตดัสนิกีฬาให้แก่นิสติวิชาเอกพลศกึษา 

(2)  สาขาวิชาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการสํารวจสุขภาพและ
สมรรถภาพของประชากรโลกจากคณะทํางานพฒันาโปรแกรม “Health Screen Pro” ของ University of South 
Australia ซึง่มี Prof.Dr.Kevin  Norton  เป็นหวัหน้าโครงการ ในการจดัเก็บข้อมลูศกึษาปัจจยัเส่ียงและระดบั
สมรรถภาพและสขุภาวะของประชากรโลก ทัง้นี ้ในส่วนของสาขาวิชาจะรับผิดชอบสํารวจและประเมินสขุภาพ
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และสมรรถภาพของประชาชนในประเทศไทย โดยใช้เคร่ืองมือ “Health Screen Pro” ซึง่สาขาวิชาจะจดัอบรม
การใช้โปรแกรมดงักลา่วตอ่ไป 

1.2.2.6  ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวจิัย 
(1)  ในวนัท่ี 23 มกราคม 2557  อาจารย์ในสาขาวิชาจะเข้าร่วมเสวนาเร่ือง 

“มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในการวิจยัทางการศกึษา” รุ่นท่ี 5  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี โดยการเสวนา
ดังกล่าวจัดขึน้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการศึกษา ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ

(2)  ในระหว่างวันท่ี 27-31 มกราคม 2557 คณาจารย์ในสาขาวิชาจะเข้า
ร่วมงาน “วิจยั วดัผลและประเมินผลสมัพนัธ์ แหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 22”  ณ มหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ 

(3)  ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2557 สาขาวิชาได้กําหนดจดัโครงการบรรยายทาง
วิชาการเร่ือง “วิธีวิทยาการวิจยัและสถิติขัน้สงู”   ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 2 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ทัง้นี ้ขอความร่วมมือสาขาต่างๆ ให้นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเข้าร่วมในโครงการดงักล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      
ซึง่ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งช่ือได้ท่ีนางอทุยั  ศริิคณุ  สํานกังานคณะศกึษาศาสตร์ 

1.2.2.7  ประธานสาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาร่วมกับฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ กําหนด

โครงการประชมุวิชาการนานาชาติ The International Conference of Science Educators and Teachers 
หรือ ISET 2014 ระหวา่งวนัท่ี 16-18 กรกฎาคม 2557  ณ โรมแรมเมโทรโพล  ภเูก็ต ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน
ในวนัดงักลา่วได้ 

 
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1.2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ  
(1) โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนใน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา 4 จงัหวดัภาคใต้ (ตชด.) ได้เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม
ราชกมุารี เน่ืองในโอกาสเสดจ็เย่ียมโรงเรียน ตชด. เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านส้านแดง  อําเภอ
ควนกาหลง จงัหวดัสตลู 

(2) กําหนดวนัพระราชทานปริญญาบตัร  
ตามท่ีมีกระแสข่าวกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี 13 

มกราคม 2557 นัน้ บดันี ้ยงัไม่มีหมายกําหนดการท่ีชดัเจนจากสํานกัพระราชวงั ซึง่มหาวิทยาลยัทกัษิณได้หารือ
เร่ืองกําหนดวนัพระราชทานปริญญาบตัรไปยงัสํานกัพระราชวงัแล้ว หากทราบกําหนดการท่ีชดัเจนจะแจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบตอ่ไป 
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1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 
1.3.1  โครงการวันครูแห่งชาต ิ

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการวันครูแห่งชาต ิ
ประจําปีพุทธศกัราช 2557 “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 
มกราคม 2557  ณ หอประชมุปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่กําหนดให้มีการทําบญุตกับาตรในช่วงเช้า มีการ
เสวนา และกิจกรรมการประกวดต่างๆ ในช่วงบ่าย ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ดงักลา่ว 

1.3.2  การจัดเสวนาระดมสมอง 
ด้วยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ได้มอบหมายให้คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประธานเครือขา่ยภาคใต้ตอนลา่ง จดัเสวนาระดมสมอง “การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดบั
วิชาชีพครู” โดยคณะกําหนดจดัการเสวนาในวนัท่ี 22 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมคณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ 2 
อาคารเรียน 3 หลงัจากนัน้จะสรุปและรายงานผลต่อท่ีประชุมสภาคณบดีฯ ในระหว่างวันท่ี 28-29 มกราคม 
2557  ณ จงัหวดัระยอง 

1.3.3  การสอบภาษาอังกฤษ 
ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้มีแผนการจดัส่งคณาจารย์เข้ารับการอบรมและพฒันา  ณ 

Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะท่ี 2 รวม 12 สปัดาห์ และสาขาวิชาได้พิจารณาเสนอช่ืออาจารย์
เพ่ือเข้ารับการอบรมดงักลา่วนัน้ คณะได้ดําเนินการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษของอาจารย์ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ให้เข้ารับการอบรมแล้ว ซึ่งคณะจะส่งอาจารย์ท่ีผ่านการทดสอบจํานวน 9 คน เข้ารับการอบรมและพัฒนา
อาจารย์         ณ Massey University ระยะท่ี 2 รวม 12 สปัดาห์ ตัง้แตมี่นาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2557 และคณะ
จะจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ท่ีเข้ารับอบรมและพฒันาในระยะท่ี 1 เม่ือ
เดือนมีนาคม-มิถนุายน พ.ศ. 2556 กบัอาจารย์ท่ีจะเข้ารับการอบรมและพฒันาในระยะท่ี 2 ในวนัท่ี 20 มกราคม 
2557  ทัง้นี ้ขอเชิญชวนอาจารย์ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวนัดงักลา่วด้วย 

1.3.4  การปรับแผนการเรียน 
ตามท่ีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร์ให้ดําเนินการปรับแผนการเ รียนของนิสิตให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตาม
สถาบนัการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนัน้ ฝ่ายวิชาการฯ จึงได้จดัประชุมหารือในเร่ืองดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 13 
มกราคม 2557  ณ ห้องประชมุ SC216 คณะศกึษาศาสตร์ ซึง่ได้ข้อสรุปในเบือ้งต้นดงันี ้

(1) นิสิตรหัส 53 ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  และส่งตัวนิสิตออก
ฝึกสอนตามปกต ิ (กลางเดือนมีนาคม) 

(2) นิสิตรหสั 54  รหสั 55  และรหสั 56  ให้ย้ายแผนการเรียนของภาคเรียนต้น             
ปีการศกึษา 2557  มาเรียนในภาคเรียนฤดรู้อน  ปีการศกึษา 2556  และขยายเวลาเรียนของภาคเรียนฤดรู้อน     
ปีการศกึษา 2556  ไปจนถึงก่อนเปิดภาคเรียนต้น  ปีการศกึษา 2557  (ประมาณต้นเดือนสงิหาคม) 

(3) การลงทะเบียนเรียนของนิสิตรหัส 53  รหัส 54  รหัส 55  และรหัส 56  ให้ฝ่าย
วิชาการและประกนัคณุภาพการศกึษา และฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลยัทกัษิณ  เป็นผู้ ดําเนินการ  และในภาค
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เรียนปลาย  ของนิสิตชัน้ปีท่ี 4  ของรหสั 53  รหสั 54  รหสั 55  และรหสั 56  ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพียงรายวิชาเดียว 

ทัง้นี ้ในส่วนของนิสิตระดบัปริญญาโท คณะจะหารือเร่ืองการปรับแผนการเรียนของ
นิสติกบัประธานหลกัสตูรตา่งๆ ในวนัท่ี 22 มกราคม 2557 และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไป 

 
1.4  เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1.4.1  หวัหน้าสาํนักงานคณะศึกษาศาสตร์ 
(1)  สรุปการใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน และรายได้ ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสท่ี 1 

(เอกสารหมายเลข 1.4.1) 
(2)  การซือ้วสัดปุระกอบการเรียนการสอน  

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้แจ้งแนวปฏิบตัิในการจัดซือ้จัดจ้างไปแล้วนัน้ สําหรับ
การจัดซือ้วัสดุประกอบการเรียนการสอนขอให้ระบุรายละเอียดรายการวัสดุพร้อมทัง้รายวิชาท่ีต้องใช้วัสดุ
เหลา่นัน้ทกุครัง้ท่ีมีการจดัซือ้หรือจดัจ้าง เพ่ือเป็นเหตเุป็นผลในการอนมุตัแิละการตรวจรับตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 12/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
12/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 18 ธันวาคม 2556 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.1 ปรับเนือ้หาใหม่เป็น ด้วยมีกระแสข่าวอย่างไม่เป็นทางการ
เก่ียวกบัการพระราชทานปริญญาบตัรว่า สํานกัพระราชวงัอาจมีหมายแจ้งเล่ือนวนัพระราชทานปริญญาบตัรแก่
ผู้ สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ จากวนัท่ี 20 มกราคม 2557 เป็นวนัท่ี 13 มกราคม 2557 นัน้ ขณะนี ้
ยังไม่มีความชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยกําลังประสานงานไปยังสํานักพระราชวัง และจะแจ้ง
รายละเอียดท่ีชดัเจนให้ทราบตอ่ไป 

 หน้าท่ี 7 วาระท่ี 5.2 บรรทดัท่ี 1 
 ข้อความเดมิ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษาตาม

เวลาการเปิด-ปิดของอาเซียน  
 แก้ไขเป็น  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษาตาม

เวลาการเปิด-ปิดของสถาบนัการศกึษาในประเทศกลุม่อาเซียน  
 



 7

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 การให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว  

มต ิ ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  

อุดม  มีทิศทางสอดคล้องกบั (1) สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) 
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ เน่ืองจากทิศทางการศกึษาหรือวิจยัมุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การ
พฒันาสมรรถนะครูในพืน้ท่ีและกระบวนการการจดัการเรียนรู้  
 
 

4.2 เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือ
ขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.วทิวัฒน์  ขัตตยิะมาน 
ด้วยอาจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบือ้งต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเสนอช่ือคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วิทวฒัน์  
ขตัตยิะมาน (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขตัตยิะมาน ในองค์ประกอบท่ี 1 และ 2 ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ เป็นอนกุรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต ิ เป็นอนกุรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
 

4.3 เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือ
ขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   
ด้วยอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในเบือ้งต้นแล้ว ประธานจึงเสนอให้        
ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.
อมลวรรณ  วีระธรรมโม (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3) 
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มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ในองค์ประกอบท่ี 1 และ 2 ดงันี ้

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัตวิรานนท์  เป็นอนกุรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์ เป็นอนกุรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
 

4.4 ร่าง การปรับแผนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการสอนเพ่ือรองรับการเปิด
เรียนตามอาเซียน  
- ถอนวาระ 
 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พิจารณารับรองคุณภาพผลงาน ของอาจารย์เพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้าง 

(อาจารย์ ดร.วัลลยา  ธรรมอภบิาล)  
ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการตอ่สญัญาจ้างฉบบัใหม่ได้ ต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงานของคณาจารย์
ท่ีถึงกําหนดระยะเวลาการตอ่สญัญาจ้างฉบบัใหม่จํานวน 1 รายคือ อาจารย์ ดร.วลัลยา  ธรรมอภิบาล 

มต ิ เ ห็นชอบและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์  ดร .วัลลยา              
ธรรมอภิบาล 
 
 

5.2 การนิเทศและการเข้าร่วมโครงการสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติการสอนของอาจารย์
นิเทศก์ 
ด้วยหน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอหารือแนวทางการแก้ปัญหาการไม่ไป

นิเทศ และการไม่เข้าร่วมโครงการสมัมนานิสติฝึกปฏิบตักิารสอนของอาจารย์นิเทศก์ ในการนี ้ประธานได้มอบให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นผู้ นําเสนอเน่ืองจากได้รับมอบหมายจากประธานหน่วยฝึกสอน
ฝึกงาน (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศก์แบบออนไลน์ ในรายวิชา

ฝึกสอน เหมือนรายวิชาอ่ืนๆ 
2. ควรมีการแจ้งปฏิทินการจัดโครงการสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายปี  และ

ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบอยา่งทัว่ถึง 
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3. ควรปรับรูปแบบกิจกรรมในโครงการสมัมนาให้มีความน่าสนใจ ซึง่อาจแตกต่างไปจาก
รูปแบบกิจกรรมเดมิ 

4. หน่วยฝึกสอนฝึกงานควรจัดให้มีการประชุมอาจารย์นิเทศก์ก่อนปฏิบัติหน้าท่ีจริง 
เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด และวิธีการ โดยเฉพาะอาจารย์บรรจใุหม่ และหากเป็นไปได้ควรมอบหมายหน้าท่ี
ให้กบัผู้ ท่ีสมคัรใจเป็นอาจารย์นิเทศก์เทา่นัน้ 

5. นอกเหนือจากการนิเทศแล้ว หน่วยฝึกสอนฝึกงานควรประสานและสร้างความเข้าใจกบั
โรงเรียนท่ีจะรับนิสติ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวตัถปุระสงค์ของการสง่นิสติเข้าฝึกสอน 

มต ิ มอบหน่วยฝึกสอนฝึกงานพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ และ
จดัทํารายละเอียดนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะอีกครัง้ 
 

 
ปิดประชุม เวลา 16.15 น. 
 
 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
บนัทกึการประชมุ 

 
 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
ตรวจรายงานการประชมุ 


