รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 2/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 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
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริ ฐ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร – รักษาการแทน)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อิรทสุวรรณ
12. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
14. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

เนื่องจาก

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์
2. นางอุทยั ศิริคณ
ุ
3. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
นักวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายของมหาวิทยาลัย และในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลา ซึง่ ได้ กําหนด
สถานที่จัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณบริ เวณบ้ านพักบุคลากร โดยขณะนี ้อยู่ในระหว่างให้ สถาปนิก
ดําเนินการออกแบบการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าว
1.1.2 การก่ อสร้ างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิให้ ก่อสร้ างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์บริ เวณอาคารสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา ขณะนี ้อยู่ในระหว่างขออนุมตั ิงบประมาณในการก่อสร้ างจากสํานักงบประมาณ
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ ตอบรับการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริ มเครื อข่ายการ
วิจยั ทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจยั และพัฒนาการศึกษา โดยมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
ประกันคุณภาพ และรองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1)
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
สาขาวิชาได้ จดั โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการวิจยั และประเมิน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคาร 3 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ สถิติพืน้ ฐาน การเลือกใช้ สถิติในการวิจัย โดยได้ เชิญศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี เป็ น
วิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว
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1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อค่าตอบแทนในการสอบต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนโดยการโอนเข้ าบัญชีเงินฝาก จะไม่มีการเบิกจ่ายเป็ นเงินสด ในการนี ้
ขอความร่ วมมืออาจารย์สง่ สําเนาหน้ าบัญชีเงินฝากเพื่อให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยบันทึกข้ อมูลลงฐานข้ อมูลสําหรับการ
โอนค่าตอบแทนดังกล่าว
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 โครงการ “กีฬาศึกษาสัมพันธ์ ”
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดโครงการ “กีฬาศึกษาสัมพันธ์ ” ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์
2558 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคีและส่งเสริ มการออก
กําลังกายให้ นิสิตมีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์ แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด โดยในโครงการมีการแข่งขันกีฬาสากล
กีฬาพื ้นบ้ าน และการแสดงต่างๆ ซึง่ โครงการดังกล่าวเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
1.3.2 การออกฝึ กปฏิบัติการสอนของนิสิต
ด้ วยคุรุสภาได้ มีประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 อนุญาตให้ นิสิตที่ติดค่าระดับขัน้
E สามารถออกฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ ซึ่งฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ จะประชาสัมพันธ์ ให้
คณาจารย์ และนิสิตทราบต่อไป
1.3.3 การสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู
ด้ วยคุรุ สภาได้ ประกาศใช้ เกณฑ์ ใหม่ในการสอบเพื่ อขอใบประกอบวิ ชาชี พครู มีผ ล
บังคับใช้ กับนิสิตที่เข้ าเรี ยนในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป โดยกําหนดให้ นิสิตต้ องสอบมาตรฐานความรู้ 11
มาตรฐาน และสอบวิชาเอก ซึ่งข้ อสอบที่ ใช้ ในการสอบจะอยู่ในความรั บผิดชอบของสํานักทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ทังนี
้ ้ ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ ทราบต่อไป
1.3.4 การพัฒนาหลักสูตร ประจําปี 2558
ด้ วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการได้ เชิญผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรเข้ ารับฟั ง
การชีแ้ จงรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้ องประชุม
sc216 ซึง่ ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ จะแจ้ งรายละเอียดต่างๆ ให้ สาขาวิชาทราบต่อไป
1.3.5 โครงการคุรุศึกษาสัมพันธ์
ฝ่ ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จัดโครงการคุรุศกึ ษาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ มและ
ร่ วมพัฒนานิสิต โดยในปี นีก้ ําหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจะเป็ นเจ้ าภาพในการจัดโครงการดังกล่าว
1.4 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 สรุ ปการใช้ งบประมาณเงินรายได้ และเงินแผ่ นดิน ปี งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1
- เอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
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1.4.2 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารใหม่
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย มี บัน ทึ ก เชิ ญ ชวนให้ บุ ค ลากรเข้ าร่ ว มในพิ ธี วางศิ ล าฤกษ์ อ าคาร
ปฏิบตั ิการและบริ หารวิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตังแต่
้ เวลา 07.00 น. ผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมใน
พิธีดงั กล่าวสามารถแจ้ งรายชื่อมายังคณะได้ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
1.4.3 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ประมาณเดือนมีนาคม 2558 จะเริ่ มดําเนินการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู
และปรั บปรุ งอาคารเรี ยน 3 (คณะศึกษาศาสตร์ เดิม) ซึง่ จะทํ าให้ ไม่สามารถเข้ าใช้ งานอาคารเรี ยน 3 ได้ ทัง้ นี ้
คณะได้ ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในการจัดเตรี ยมห้ องเรี ยน และห้ องปฏิบัติการ สําหรั บใช้ ในการเรี ยน
การสอนทดแทนห้ องดังกล่าวในอาคาร 3 และขอความร่ วมมือสาขาวิชาที่มีห้อง หรื อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์อยู่ที่อาคาร 3
ให้ ดําเนินการเคลื่อนย้ ายให้ ทนั เวลา
1.4.4 งดการเรี ยนการสอนในช่ วงรั บปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยได้ มีบันทึกแจ้ งงดการเรี ยนการสอนในวิทยาเขตสงขลา ช่วงฝึ กซ้ อม และ
วันพระราชทานปริ ญญาบัตร ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2558
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 1/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
บรรทัดที่ 8 วาระที่ 5.6 ในส่วนของมติ ข้ อ 1
ข้ อความเดิม
1. ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาที่เพิ่มเป็ น 3 ผ3-0-6)
แก้ ไขเป็ น
1. ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาที่เพิ่มเป็ น 3 (3-0-6)
บรรทัดที่ 8 วาระที่ 5.6 ในส่วนของมติ ข้ อ 2.1
ข้ อความเดิม
2.1 วิชาสัจธรรมนําชีวิตสําหรั บ
แก้ ไขเป็ น
2.1 วิชาสัจธรรมนําชีวิตสําหรั บครู
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วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 การตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์
เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2557
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมได้ มีมติรับรองผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในการรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ นัน้
คณะกรรมการบริ หารทรั พยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั ง้ ที่
8/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้ มีข้อเสนอแนะว่าควรตรวจสอบการเผยแพร่ ผลงานว่าเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดหรื อหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิ ช าการ (กรณี ตํ า รา หรื อ หนั ง สื อ หรื อ ผลงานทางวิ ช าการในลัก ษณะอื่ น ) มหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ หรื อ ไม่
มหาวิทยาลัยจึงให้ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพร่ ผลงานของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
(เอกสารหมายเลข 3.1)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะควรมีระบบ/กลไกเพื่อให้ สามารถตรวจสอบการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
มติ มอบงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ จัดทําบันทึกแจ้ งรายละเอียดในการพิจารณา
รับรองการเผยแพร่ ผลงานของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ ไปยังมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ ให้ ประสานไป
ยังรองศาสตราจารย์ เอกวิทย์ แก้ วประดิษฐ์ ให้ มีบันทึกแจ้ งยืนยันในการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมด้ วย

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ขออนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (กศ.บ.) สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี
ด้ วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความประสงค์ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
(กศ.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้ าวหน้ า
ทางการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรี ยนรู้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนและหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ความต้ อ งการบุคลากรทางการประถมศึกษา ประธานสาขาวิช าหลักสูตรและการสอนจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (กศ.บ.) สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี โดยให้ มีการปรับแก้ ไขรายละเอียดในเอกสารดังนี ้
1. ปรั บ รู ป แบบ และรายละเอี ย ดต่ า งๆ ในเอกสารให้ เป็ นไปตามรู ป แบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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2. ให้ เพิ่มข้ อมูลความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
3. ให้ ตดั สรุ ปข้ อเสนอแนะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ออก
4. ให้ ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ในหลักสูตรให้ ถกู ต้ อง
5. ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อความ ข้ อมูลต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง
6. มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานการปรั บแก้ ไข และนํ าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.2 (ร่ าง) คู่มือการปฏิบัตงิ านการบูรณาการพันธกิจ
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิ บัติงานการบูรณาการพันธกิจ ได้
จัดทํา (ร่ าง) คู่มือปฏิบตั ิงานการบูรณาการพันธกิจเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้
ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา (ร่ าง)
คูม่ ือดังกล่าว โดยมีอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์ เป็ นผู้ชี ้แจง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ในส่วนของรู ป แบบการบูร ณาการพัน ธกิ จ หากเน้ น การบูร ณาการการเรี ย นการสอนกับ
พั น ธกิ จ ใดๆ ควรให้ การจั ด การเรี ย นการสอนขึ น้ ก่ อ น เช่ น การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ
กระบวนการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
มติ เห็นชอบ (ร่ าง) คูม่ ือปฏิบตั ิงานการบูรณาการพันธกิจ โดยให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดใน
เอกสารดังนี ้
1. หน้ าที่ 6 ผังขัน้ ตอนการบูรณาการ ให้ ปรั บรายละเอียดให้ ครอบคลุมรายวิชา
ฝึ กสอนฝึ กงาน และให้ เพิ่มการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.6
2. หน้ าที่ 25 ในส่วนของแบบฟอร์ มข้ อ 6 ให้ แยกการระบุรายละเอียดของปั ญหา
อุปสรรค และปั จจัยเอื ้อต่อความสําเร็ จของการบูรณการ ออกจากกัน
3. ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องของคํา ข้ อความ หรื อข้ อมูลต่างๆ ในเอกสารให้ ถกู ต้ อง
4. ให้ ค ณะกรรมการที่ จัด ทํ า (ร่ า ง) คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านการบูร ณาการพัน ธกิ จ
เผยแพร่ คมู่ ือการปฏิบตั ิงานการบูรณาการพันธกิจ ติดตามการใช้ งาน และประเมินการใช้ งานคู่มือ และรายงาน
ให้ คณะทราบ

4.3 การให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็น
ในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.3)
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มติ ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร
เวหะชาติ มีทิศทางสอดคล้ องกับ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ และ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อ
สังคมให้ มีความเข้ มแข็ง เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อวิจัยมุ่งเน้ นการศึกษา ให้ ความรู้ แก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
และส่งเสริ มสมรรถนะของชุมชน

4.4 การให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชัยดิษฐ
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.พัช รี ร่ ม พยอม วิ ชัย ดิ ษฐ ได้ เ สนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นในผลงาน
ทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.4)
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ดร.พั ช รี ร่ มพยอม
วิชัยดิษฐ มีทิศทางสอดคล้ องกับ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ และ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อ
สังคมให้ มีความเข้ มแข็ง เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อวิจัยมุ่งเน้ นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อ
ส่งเสริ มให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

4.5 การปรั บปรุ งหลักสูตรวิชาโท
ด้ วยฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ เสนอให้ คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาการ
ปรับปรุ งหมวดวิชาโท ดังนี ้
1. การปรั บปรุ งหมวดวิชาโท กรณี ที่มีหลักสูตรอ้ างอิง 2 หลักสูตร คือ วิชาโทการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา และวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.1 และ 4.5.2)
2. การปรับปรุ งหมวดวิชาโท กรณี ที่ไม่มีหลักสูตรอ้ างอิง 1 หลักสูตร คือ วิชาโทการบริ หาร
การศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5.3)
ประธานสาขาวิชาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุ งวิชาโทดังกล่าว
มติ เห็นชอบการปรับปรุ งหมวดวิชาโท 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาโทการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา หลักสูตรวิชาโทจิ ตวิทยาการแนะแนว และหลักสูตรวิชาโทการบริ หารการศึกษา โดยให้ ปรั บ
โครงสร้ างหลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตร ให้ มีหน่วยกิ ตในช่วง 18-21 หน่วยกิ ต โดยหน่วยกิตในวิชาโทเลือกไม่เกิ น
6 หน่วยกิต และให้ หน่วยกิตในวิชาโทบังคับมากกว่าหน่วยกิตในวิชาโทเลือก และให้ มีการปรั บรายละเอียดใน
หลักสูตรวิชาโทการวัดและประเมินทางการศึกษา และหลักสูตรวิชาโทการบริ หารการศึกษา ดังนี ้
หลักสูตรวิชาโทการวัดและประเมินทางการศึกษา
1. ให้ ตดั ข้ อ 6.3 ในคุณสมบัติของผู้เข้ าเรี ยนออก เนื่องจากทําให้ นิสิตในบางกลุ่ม
หรื อบางคณะไม่สามารถลงเรี ยนในหลักสูตรได้
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2. ให้ เปลี่ ยนชื่ อวิ ช าทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรายวิ ช า 0305351 การ
ประกันคุณภาพ เป็ นรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรวิชาโทการบริหารการศึกษา
ให้ ปรั บรายวิชา 0302305 ภาวะผู้นําทางการศึกษา 3(3-0-6) ให้ อยู่ในหมวดวิชาโท
เลือก เพื่อปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาโทบังคับ
ทังนี
้ ้ เมื่อดําเนินการปรั บแก้ ไขรายละเอียดแล้ ว ให้ ปรั บรู ปแบบการเขียนหลักสูตรให้
อยู่ในรู ปของ มคอ. และมอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบและนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

4.6 การแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา
ด้ วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(ศศ.ม.) สาขาวิชาจิ ตวิทยาการให้ คําปรึ กษา ได้ หมดวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2557
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจึงเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.6)
มติ 1. เห็ น ชอบการแต่ ง ตัง้ บุค คลเพื่ อเป็ น คณะกรรมการผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต รและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คําปรึกษา ดังนี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์
จุลทรัพย์
ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์ กรรมการ
(3) อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
กรรมการ
(4) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์
จุลทรัพย์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์
(3) อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
(4) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา
(5) อาจารย์ดวงฤดี พ่วงแสง
2. มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ประสานขอเอกสารงานวิจยั ของอาจารย์ ดร.
จิระสุข สุขสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.วีนัส ศรี ศกั ดา และประสานสาขาวิชาเพื่อทําความเข้ าใจในเรื่ องการเป็ น
กรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์ เนื่องจากอาจารย์ทงสองยั
ั้
งไม่มีงานวิจยั หลังปริ ญญาเอก จึงทําให้ ขาดคุณสมบัติ
ในการทําหน้ าที่คมุ วิทยานิพนธ์

9

4.7 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่
กับ หลักสูตรเก่ า
ด้ ว ยสาขาวิ ช าพลศึก ษาและสุข ศึก ษา มี ค วามประสงค์ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิ ต (5 ปี ) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้ กับนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา จํ านวน
1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319201 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา 0319209
การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) (หลักสูตรเก่า) ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.7)
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าเอกบัง คับ ของนิ สิ ต กศ.บ. สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา
หลักสูตรใหม่ กับ หลักสูตรเก่า จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319201 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4)
(หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา 0319209 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) (หลักสูตรเก่า)
4.8 การเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรของนางสาวฮายาตี จอเอาะ,นางสาว
มธุรส นวลเกลื่อน, นางสาวสุภาวรรณ ช่ วยคงมา และนายสัมพันธ์ หมาดหีม
ด้ วยด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรดังนี ้
1. นางสาวฮายาตี จอเอาะ รหัส 531031203 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว เนื่องจากย้ าย
สาขาวิชา จํานวน 7 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.1)
2. นางสาวมธุรส นวลเกลื่อน รหัส 541031645 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี ) สาขาวิ ช าสัง คมศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย น เนื่ องจากย้ า ย
สถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.2)
3. นางสาวสุภาวรรณ์ ช่วยคงมา รหัส 531031054 นิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรใหม่กบั หลักสูตร
เก่า ซึง่ เป็ นวิชาโท จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.3)
4. นายสัมพันธ์ หมาดหีม รหัส 511031039 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาคู่คณิ ต มีความประสงค์ ขอเที ยบโอนรายวิชาในโครงสร้ างหลักสูตรใหม่ กับหลักสูตรเก่า จํ านวน 1 รายวิชา
(เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.4)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
เรี ยนของนิสิตดังกล่าว
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสูตรของนิสิต จํานวน 4 ราย
ดังนี ้
1. ให้ นางสาวฮายาตี จอเอาะ เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรได้ จํานวน
7 รายวิชาดังนี ้
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รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ วตามโครงสร้ าง (หลักสูตรใหม่)
รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบังคับ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หมวดวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2549
1. 0125221 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 0117291 ระบบการเมือง การปกครองไทย
3(3-0-6)
2. 0125121 ความรู้ พื น้ ฐานทางกฎหมาย 3(3-0-6) 0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
ทัว่ ไป
รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบังคับ
หลักสูตร พ.ศ. 2555
3. 0125251 ประวัติศาสตร์ ไทย
3(3-0-6)

รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2549
0107282 ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบังคับ
หลักสูตร พ.ศ. 2555
4. 0125231 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
3(3-0-6)

รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2549
0703214 หลักเศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตร พ.ศ. 2555
5. 0125212 วิถีชีวิตไทย
3(3-0-6)

รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาสังคมวิทยา หลักสูตร พ.ศ. 2549
0125206 วิถีชีวิตไทย
3(3-0-6)

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตร พ.ศ. 2555
6. 0125441 ภูมิศาสตร์ มนุษย์
3(3-0-6)

รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2549
0116282 ภูมิศาสตร์ สงั คม
3(2-2-5)

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2554
7. 0000143 สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษ า 3(3-0-6)
ค้ นคว้ า

รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2548
0106101 มนุษย์กบั สารนิเทศ
2(2-0-4)
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จํานวน 2 รายวิชาดังนี ้

2. ให้ น างสาวมธุรส นวลเกลื่อน เที ย บโอนรายวิ ชาตามโครงสร้ างหลักสูต รได้

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบังคับ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร พ.ศ. 2555
หมวดวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2549
1. 0125221 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 0117291 ระบบการเมือง การปกครองไทย
3(3-0-6)
รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตร พ.ศ. 2555
2. 0125441 ภูมิศาสตร์ มนุษย์
3(3-0-6)

จํานวน 2 รายวิชาดังนี ้

3. ให้ นางสาวสุภาวรรณ์ ช่วยคงมา เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรได้

รายวิชาในหลักสูตรเก่า
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2554
1.

0702211 หลักการจัดการ

รายวิชาทีข่ อเทียบในหลักสูตรใหม่
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3(3-0-6) 0705114 หลักการจัดการ
3(3-0-6)

รายวิชาในหลักสูตรใหม่
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. 0703201 การบัญชีขนต้
ั้ น
3(3-0-6)

1 รายวิชาดังนี ้

รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2549
0116282 ภูมิศาสตร์ สงั คม
3(2-2-5)

รายวิชาทีข่ อเทียบในหลักสูตรเก่า
วิชาโทบริ หารธุรกิจ หลักสูตร พ.ศ. 2550
0703201 การบัญชีขนต้
ั้ น
3(3-0-6)

4. ให้ นายสัมพันธ์ หมาดหีม เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรได้ จํานวน

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ วตามโครงสร้ างหลักสูตรใหม่
รายวิชาที่ขอเทียบตามโครงสร้ างหลักสูตรเก่า
ปี การศึกษา 2557 หมวดวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเอกเลือก หลักสูตร พ.ศ. 2549
หลักสูตร พ.ศ. 2554
0203482 เทคโนโลยีสาํ หรับครูคณิตศาสตร์
3(2-2-5) 0203401 เทคโนโลยีสาํ หรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การกําหนดค่ าเป้ าหมายการลงนามคํารั บรองการปฏิบัตงิ าน ประจําปี การศึกษา 2557
ด้ วยฝ่ ายวิ ชาการและประกัน คุณ ภาพการศึกษา มหาวิท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้ กํ าหนดให้ มี ก าร
ลงนามคํ า รั บ รองการปฏิ บัติ ง านระหว่ า งอธิ ก ารบดี แ ละหัว หน้ าส่ ว นงาน ประจํ า ปี ก ารศึก ษา 2557 คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ดําเนินการกําหนดค่าเป้าหมายและจัดทํา (ร่ าง) คํารั บรองการปฏิบตั ิงาน ประจําปี การศึกษา
2557 รองคณบดีฝ่ ายวิ จัยและประกันคุณ ภาพ จึง เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาร่ างเอกสารดังกล่าว (เอกสาร
หมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ
เห็ น ชอบการกํ า หนดค่า เป้ าหมายการลงนามคํ ารั บ รองการปฏิ บัติ ง าน ประจํ า ปี
การศึกษา 2557 และมอบนางอุทยั ศิริคณ
ุ ดําเนินการต่อไป
5.2 การรั บรองผลงานของคณาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณีนายธีรยุทธ์ เกณบุตร
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสั ญ ญาการจ้ างจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของคณาจารย์ที่ถงึ กําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่จํานวน 1 รายคือ นายธีรยุทธ์ เกณบุตร (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของนายธีรยุทธ์ เกณบุตร โดยมอบ
นางสาวจงกลวรรณ พิ สิ ฐ พัน พร ประสานงานในการขอหนัง สื อ รั บ รองในการทํ า งานวิ จัย ของนายธี ร ยุท ธ์
เกณบุตร เพิ่มเติม
5.3 การเสนอชื่ อคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนเพื่ อขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ภูริทตั สิงหเสม
ด้ วยอาจารย์ภรู ิ ทตั สิงหเสม ได้ เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
เพื่ อขอกํ าหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิ ต วิทยา ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาเสนอชื่ อ
คณะอนุก รรมการประเมิ น การสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุค คลดัง กล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
มติ มอบนางสาวจงกลวรรณ พิ สิฐ พันพร ตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของระยะเวลา
ปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ของอาจารย์ ภูริทตั สิงหเสม ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรื อเกณฑ์
ของ ก.พ.อ. หรื อไม่ หากเป็ นไปตามเกณฑ์ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ภรู ิ ทตั สิงหเสม ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
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ปิ ดประชุม

เวลา

17.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์, คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ตรวจรายงานการประชุม

