
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 2/2558 

วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล – แทน) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ธีรยทุธ์  เกณบตุร – รักษาการแทน) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อิรทสวุรรณ    กรรมการ 

12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์   สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

2. นางอทุยั  ศิริคณุ     นกัวิชาการ 

3. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทักษิณได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการนโยบายของมหาวิทยาลยั และในการประชมุคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลา ซึง่ได้กําหนด

สถานท่ีจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทักษิณบริเวณบ้านพกับุคลากร โดยขณะนีอ้ยู่ในระหว่างให้สถาปนิก

ดําเนินการออกแบบการใช้พืน้ท่ีดงักลา่ว 

1.1.2 การก่อสร้างอาคารโรงยมิเอนกประสงค์ 

มหาวิทยาลยัได้อนุมติัให้ก่อสร้างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์บริเวณอาคารสาขาวิชา   

พลศกึษาและสขุศกึษา ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งขออนมุติังบประมาณในการก่อสร้างจากสํานกังบประมาณ 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

คณะศกึษาศาสตร์ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพฒันาแนวทางการสง่เสริมเครือข่ายการ

วิจยัทางการศกึษาในการขบัเคลื่อนการวิจยัและพฒันาการศกึษา โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ

ประกนัคณุภาพ และรองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1) 

 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

สาขาวิชาได้จดัโครงการสมัมนานิสิตระดบับณัฑิตศกึษาสาขาวิชาการวิจยัและประเมิน 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558   ณ ห้องประชุมคณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคาร 3  เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับ

การวิเคราะห์ สถิติพืน้ฐาน การเลือกใช้สถิติในการวิจัย โดยได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี เป็น

วิทยากรบรรยายในโครงการดงักลา่ว 
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1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อนิทสุวรรณ) 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือค่าตอบแทนในการสอบต่างๆ ของบัณฑิต

วิทยาลยั กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก จะไม่มีการเบิกจ่ายเป็นเงินสด ในการนี ้    

ขอความร่วมมืออาจารย์สง่สําเนาหน้าบญัชีเงินฝากเพ่ือให้บณัฑิตวิทยาลยับนัทึกข้อมลูลงฐานข้อมลูสําหรับการ

โอนคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1 โครงการ “กีฬาศึกษาสัมพันธ์” 

คณะศกึษาศาสตร์ได้จัดโครงการ “กีฬาศกึษาสมัพนัธ์” ระหว่างวนัท่ี 9-14 กุมภาพนัธ์ 

2558  ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีและส่งเสริมการออก

กําลงักายให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด โดยในโครงการมีการแข่งขันกีฬาสากล 

กีฬาพืน้บ้าน และการแสดงตา่งๆ ซึง่โครงการดงักลา่วเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว 

1.3.2 การออกฝึกปฏบิัติการสอนของนิสิต 

ด้วยครุุสภาได้มีประกาศเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2558 อนุญาตให้นิสิตท่ีติดค่าระดบัขัน้ 

E สามารถออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ ซึ่งฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์จะประชาสัมพันธ์ให้

คณาจารย์ และนิสิตทราบตอ่ไป  

1.3.3 การสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู 

ด้วยคุรุสภาได้ประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ในการสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพครู มีผล

บังคบัใช้กับนิสิตท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยกําหนดให้นิสิตต้องสอบมาตรฐานความรู้ 11 

มาตรฐาน และสอบวิชาเอก ซึ่งข้อสอบท่ีใช้ในการสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของสํานกัทดสอบการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) ทัง้นี ้ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์จะประชาสมัพนัธ์ข้อมลูดงักลา่วให้ทราบตอ่ไป  

1.3.4 การพัฒนาหลักสูตร ประจาํปี 2558 

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาวิชาการได้เชิญผู้ รับผิดชอบการพฒันาหลกัสตูรเข้ารับฟัง

การชีแ้จงรายละเอียดการพัฒนาหลกัสตูรใหม่ ประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม 

sc216 ซึง่ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์จะแจ้งรายละเอียดตา่งๆ ให้สาขาวิชาทราบตอ่ไป 

1.3.5 โครงการคุรุศึกษาสัมพันธ์ 

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิต 5 มหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการครุุศกึษาสมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมและ

ร่วมพัฒนานิสิต โดยในปีนีกํ้าหนดจัดโครงการระหว่างวนัท่ี 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลาจะเป็นเจ้าภาพในการจดัโครงการดงักลา่ว 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1 สรุปการใช้งบประมาณเงนิรายได้และเงนิแผ่นดนิ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 

- เอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1 
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1.4.2 พธีิวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ 

ด้วยมหาวิทยาลัยมีบันทึกเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร

ปฏิบติัการและบริหารวิทยาเขตสงขลา ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ตัง้แต่เวลา 07.00 น.  ผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมใน

พิธีดงักลา่วสามารถแจ้งรายช่ือมายงัคณะได้ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

1.4.3 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ประมาณเดือนมีนาคม 2558 จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครู 

และปรับปรุงอาคารเรียน 3 (คณะศึกษาศาสตร์เดิม) ซึง่จะทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานอาคารเรียน 3 ได้ ทัง้นี ้

คณะได้ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในการจัดเตรียมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ สําหรับใช้ในการเรียน    

การสอนทดแทนห้องดงักลา่วในอาคาร 3 และขอความร่วมมือสาขาวิชาท่ีมีห้อง หรือวสัดคุรุภณัฑ์อยู่ท่ีอาคาร 3 

ให้ดําเนินการเคลื่อนย้ายให้ทนัเวลา   

1.4.4 งดการเรียนการสอนในช่วงรับปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลยัได้มีบันทึกแจ้งงดการเรียนการสอนในวิทยาเขตสงขลา ช่วงฝึกซ้อม และ

วนัพระราชทานปริญญาบตัร ระหวา่งวนัท่ี 21-24 กมุภาพนัธ์ 2558   

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 1/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

1/2558 เม่ือวนัองัคารท่ี 6 มกราคม 2558 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

บรรทดัท่ี 8 วาระท่ี 5.6 ในสว่นของมติ ข้อ 1 

ข้อความเดิม 1. ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาท่ีเพ่ิมเป็น 3 ผ3-0-6) 

แก้ไขเป็น  1. ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาท่ีเพ่ิมเป็น 3 (3-0-6) 

บรรทดัท่ี 8 วาระท่ี 5.6 ในสว่นของมติ ข้อ 2.1 

ข้อความเดิม 2.1 วิชาสจัธรรมนําชีวิตสําหรับ 

แก้ไขเป็น  2.1 วิชาสจัธรรมนําชีวิตสําหรับครู 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์     

เอกวิทย์  แก้วประดษิฐ์ 

 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 9/2557 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมได้มีมติรับรองผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนในการรายงานผลการ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ นัน้ 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลยั ในการประชุมสมยัสามญั ครัง้ท่ี 

8/2557 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 ธันวาคม 2557 ได้มีข้อเสนอแนะว่าควรตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนดหรือหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ (กรณีตํารา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน) มหาวิทยาลัยทักษิณหรือไม ่

มหาวิทยาลยัจึงให้คณะศึกษาศาสตร์ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบและรับรองการ

เผยแพร่ผลงานของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองดงักล่าว 

(เอกสารหมายเลข 3.1) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

คณะควรมีระบบ/กลไกเพ่ือให้สามารถตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ  

มต ิ มอบงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์จัดทําบันทึกแจ้งรายละเอียดในการพิจารณา

รับรองการเผยแพร่ผลงานของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ ไปยงัมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้ให้ประสานไป

ยงัรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์  ให้มีบันทึกแจ้งยืนยนัในการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

เพ่ิมเติมด้วย 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี 

 ด้วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความประสงค์ดําเนินการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา 

(กศ.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า

ทางการศกึษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมี

ความต้องการบุคลากรทางการประถมศึกษา ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาโครงการพฒันาหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.1) 

มต ิ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการ

ประถมศกึษา หลกัสตูร 5 ปี โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารดงันี ้

1. ปรับรูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารให้เป็นไปตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 



 6 

2. ให้เพ่ิมข้อมลูความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 
3. ให้ตดัสรุปข้อเสนอแนะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ออก 
4. ให้ตรวจสอบคณุวฒิุของอาจารย์ในหลกัสตูรให้ถกูต้อง 
5. ให้ตรวจสอบความถกูต้องของคํา ข้อความ ข้อมลูตา่งๆ ให้ถกูต้อง 
6. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานการปรับแก้ไข และนําเสนอ

มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
 

 

4.2 (ร่าง) คู่มือการปฏบิัตงิานการบูรณาการพนัธกจิ 

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์โดยคณะกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ ได้

จดัทํา (ร่าง) คู่มือปฏิบติังานการบูรณาการพนัธกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัตวับ่งชี ้

ในระบบประกนัคณุภาพการศกึษา รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) 

คูมื่อดงักลา่ว โดยมีอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์ เป็นผู้ ชีแ้จง (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ในส่วนของรูปแบบการบูรณาการพันธกิจ หากเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับ      

พันธกิจใดๆ ควรให้การจัดการเรียนการสอนขึน้ก่อน เช่น การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ

กระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

มต ิ เห็นชอบ (ร่าง) คูมื่อปฏิบติังานการบรูณาการพนัธกิจ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน

เอกสารดงันี ้

1. หน้าท่ี 6 ผังขัน้ตอนการบูรณาการ ให้ปรับรายละเอียดให้ครอบคลุมรายวิชา

ฝึกสอนฝึกงาน และให้เพ่ิมการจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.6 

2. หน้าท่ี 25 ในส่วนของแบบฟอร์มข้อ 6 ให้แยกการระบุรายละเอียดของปัญหา

อปุสรรค และปัจจยัเอือ้ตอ่ความสําเร็จของการบรูณการ ออกจากกนั 

3. ให้ตรวจสอบความถกูต้องของคํา ข้อความ หรือข้อมลูตา่งๆ ในเอกสารให้ถกูต้อง 

4. ให้คณะกรรมการท่ีจัดทํา (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ 

เผยแพร่คูมื่อการปฏิบติังานการบูรณาการพนัธกิจ ติดตามการใช้งาน และประเมินการใช้งานคู่มือ และรายงาน

ให้คณะทราบ 

 

 

4.3 การให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็น

ในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.3) 
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มต ิ ท่ีประชมุมีความเห็นวา่ผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  

เวหะชาต ิ มีทิศทางสอดคล้องกบั (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ และ (4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือ

สงัคมให้มีความเข้มแข็ง เน่ืองจากทิศทางการศึกษาหรือวิจัยมุ่งเน้นการศึกษา ให้ความรู้แก่ชุมชน เพ่ือพัฒนา

และสง่เสริมสมรรถนะของชมุชน 

 

 

4.4 การให้ความเหน็ในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดษิฐ 

ด้วยอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดิษฐ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความเห็นในผลงาน

ทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.4) 

มต ิ ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม  

วิชัยดษิฐ  มีทิศทางสอดคล้องกบั (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ และ (4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือ

สงัคมให้มีความเข้มแข็ง เน่ืองจากทิศทางการศึกษาหรือวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

สง่เสริมให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

 

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท 

ด้วยฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะศกึษาศาสตร์พิจารณาการ

ปรับปรุงหมวดวิชาโท ดงันี ้

1. การปรับปรุงหมวดวิชาโท กรณีท่ีมีหลักสูตรอ้างอิง 2 หลักสูตร คือ วิชาโทการวัดและ

ประเมินทางการศกึษา และวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.1 และ 4.5.2) 

2. การปรับปรุงหมวดวิชาโท กรณีท่ีไม่มีหลกัสูตรอ้างอิง 1 หลกัสูตร คือ วิชาโทการบริหาร

การศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5.3) 

ประธานสาขาวิชาจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการปรับปรุงวิชาโทดงักลา่ว 

มต ิ เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาโท 3 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรวิชาโทการวดัและประเมิน

ทางการศึกษา หลักสูตรวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว และหลักสูตรวิชาโทการบริหารการศึกษา โดยให้ปรับ

โครงสร้างหลกัสูตรทัง้ 3 หลักสูตร ให้มีหน่วยกิตในช่วง 18-21 หน่วยกิต โดยหน่วยกิตในวิชาโทเลือกไม่เกิน         

6 หน่วยกิต และให้หน่วยกิตในวิชาโทบังคบัมากกว่าหน่วยกิตในวิชาโทเลือก และให้มีการปรับรายละเอียดใน

หลกัสตูรวิชาโทการวดัและประเมินทางการศกึษา และหลกัสตูรวิชาโทการบริหารการศกึษา ดงันี ้

หลักสูตรวิชาโทการวัดและประเมินทางการศึกษา 

1. ให้ตดัข้อ 6.3 ในคณุสมบติัของผู้ เข้าเรียนออก เน่ืองจากทําให้นิสิตในบางกลุ่ม 

หรือบางคณะไมส่ามารถลงเรียนในหลกัสตูรได้ 
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2. ให้เปลี่ยนช่ือวิชาทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 0305351 การ

ประกนัคณุภาพ เป็นรายวิชา การประกนัคณุภาพการศกึษา 

หลักสูตรวิชาโทการบริหารการศึกษา 

ให้ปรับรายวิชา 0302305 ภาวะผู้ นําทางการศึกษา 3(3-0-6) ให้อยู่ในหมวดวิชาโท

เลือก เพ่ือปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาโทบงัคบั 

ทัง้นี ้เม่ือดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดแล้ว ให้ปรับรูปแบบการเขียนหลกัสตูรให้

อยู่ในรูปของ มคอ. และมอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ตรวจสอบและนําเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

 

 

4.6 การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร       

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ (ศศ.ม.) สาขาวิชาจติวิทยาการให้คาํปรึกษา 

ด้วยคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

(ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557  

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจงึเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์

ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.6) 

มต ิ 1.  เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจําหลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ดงันี ้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จลุทรัพย์  ประธานกรรมการ 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์   ภิญโญศภุสิทธ์ิ กรรมการ 

(3) อาจารย์ ดร.จิระสขุ  สขุสวสัด์ิ   กรรมการ 

(4) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรีศกัดา    กรรมการและเลขานกุาร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จลุทรัพย์    

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์   ภิญโญศภุสิทธ์ิ  

(3) อาจารย์ ดร.จิระสขุ  สขุสวสัด์ิ     

(4) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรีศกัดา     

(5) อาจารย์ดวงฤดี พ่วงแสง 

2. มอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ประสานขอเอกสารงานวิจยัของอาจารย์ ดร.  

จิระสุข  สุขสวสัด์ิ และอาจารย์ ดร.วีนัส  ศรีศกัดา  และประสานสาขาวิชาเพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองการเป็น

กรรมการคมุสอบวิทยานิพนธ์ เน่ืองจากอาจารย์ทัง้สองยงัไม่มีงานวิจยัหลงัปริญญาเอก จึงทําให้ขาดคณุสมบติั

ในการทําหน้าท่ีคมุวิทยานิพนธ์ 
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4.7 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ 

กับ หลักสูตรเก่า 

ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูร

การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) หลกัสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้กับนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน        

1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319201 การจดัการพลศกึษาและกีฬา 2(2-0-4) (หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชา 0319209 

การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) (หลกัสูตรเก่า) ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา จึงเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.7) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 

หลกัสตูรใหม ่กบั หลกัสตูรเก่า จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319201 การจดัการพลศกึษาและกีฬา 2(2-0-4) 

(หลกัสตูรใหม)่ กบัรายวิชา 0319209 การจดัการพลศกึษาและกีฬา 2(2-0-4) (หลกัสตูรเก่า)  
 
 

4.8 การเทยีบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของนางสาวฮายาตี  จอเอาะ,นางสาว

มธุรส  นวลเกล่ือน, นางสาวสุภาวรรณ  ช่วยคงมา และนายสัมพันธ์  หมาดหมี 

ด้วยด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูรดงันี ้

1. นางสาวฮายาตี  จอเอาะ  รหสั 531031203 นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสตูร     

5 ปี) สาขาวิชาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว เน่ืองจากย้าย

สาขาวิชา จํานวน 7 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.8.1) 

2. นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน  รหสั 541031645 นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 

5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียน เน่ืองจากย้าย

สถานศกึษามาจากมหาวิทยาลยับรูพา จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.8.2) 

3. นางสาวสภุาวรรณ์  ช่วยคงมา  รหสั 531031054 นิสิตสาขาวิชาการวดัและประเมินทาง

การศกึษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในหลกัสตูรเก่ากบัหลกัสตูรใหม่ และหลกัสตูรใหม่กบัหลกัสตูร

เก่า ซึง่เป็นวิชาโท จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.8.3) 

4. นายสมัพนัธ์  หมาดหีม  รหสั 511031039 สาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศกึษา-  

คู่คณิต มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ กับหลักสูตรเก่า จํานวน 1 รายวิชา 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.8.4) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

เรียนของนิสิตดงักลา่ว  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตรของนิสิต จํานวน 4 ราย

ดงันี ้

1. ให้นางสาวฮายาตี  จอเอาะ  เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูรได้จํานวน 

7 รายวิชาดงันี ้
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รายวชิาท่ีเรียนมาแล้วตามโครงสร้าง (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบงัคบั 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชารัฐศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

1.  0125221 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 0117291 ระบบการเมือง การปกครองไทย 3(3-0-6) 

2.  0125121 ความรู้พืน้ฐานทางกฎหมาย

ทัว่ไป 

3(3-0-6) 0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 

รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบงัคบั 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาประวตัศิาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

3.  0125251 ประวตัิศาสตร์ไทย 

 

 

3(3-0-6) 0107282 ประวตัิศาสตร์ไทยสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบงัคบั 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

4.  0125231 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 0703214 หลกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลอืก 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาสงัคมวิทยา หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

5.  0125212 วิถีชีวิตไทย 3(3-0-6) 0125206 วิถีชีวิตไทย 3(3-0-6) 
รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลอืก 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาภมูิศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

6.  0125441 ภมูิศาสตร์มนษุย์ 3(3-0-6) 0116282 ภมูิศาสตร์สงัคม 3(2-2-5) 

รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

กลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2554 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

กลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2548 

7.  0000143 สา ร สน เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร ศึก ษ า

ค้นคว้า 

3(3-0-6) 0106101 มนษุย์กบัสารนิเทศ 2(2-0-4) 
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2. ให้นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน  เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรได้

จํานวน 2 รายวิชาดงันี ้
รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกบงัคบั 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวชิารัฐศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

1.  0125221 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 0117291 ระบบการเมือง การปกครองไทย 3(3-0-6) 

รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลอืก 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาภมูิศาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

2.  0125441 ภมูิศาสตร์มนษุย์ 3(3-0-6) 0116282 ภมูิศาสตร์สงัคม 3(2-2-5) 

 
3. ให้นางสาวสุภาวรรณ์  ช่วยคงมา  เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรได้

จํานวน 2 รายวิชาดงันี ้

รายวชิาในหลกัสตูรเกา่ 

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต หลกัสตูร พ.ศ. 2554 

รายวชิาท่ีขอเทียบในหลกัสตูรใหม ่

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.  0702211 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 0705114 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 

รายวชิาในหลกัสตูรใหม ่

หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบในหลกัสตูรเกา่ 

วิชาโทบริหารธุรกิจ  หลกัสตูร พ.ศ. 2550 

2.  0703201 การบญัชีขัน้ต้น 3(3-0-6) 0703201 การบญัชีขัน้ต้น 3(3-0-6) 

 
4. ให้นายสมัพนัธ์  หมาดหีม  เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูรได้จํานวน 

1 รายวิชาดงันี ้
รายวชิาท่ีเรียนมาแล้วตามโครงสร้างหลกัสตูรใหม ่

ปีการศกึษา 2557 หมวดวิชาเอกเลอืก 

หลกัสตูร พ.ศ. 2554 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้างหลกัสตูรเก่า 

หมวดวิชาเอกเลอืก หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

0203482 เทคโนโลยีสาํหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 0203401 เทคโนโลยีสาํหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1   การกาํหนดค่าเป้าหมายการลงนามคาํรับรองการปฏบิัตงิาน ประจาํปีการศึกษา 2557 

ด้วยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กําหนดให้มีการ        

ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ประจําปีการศึกษา 2557 คณะ

ศกึษาศาสตร์ ได้ดําเนินการกําหนดค่าเป้าหมายและจัดทํา (ร่าง) คํารับรองการปฏิบติังาน ประจําปีการศกึษา 

2557 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างเอกสารดังกล่าว (เอกสาร

หมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการกําหนดค่าเป้าหมายการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปี

การศกึษา 2557 และมอบนางอทุยั  ศิริคณุ ดําเนินการตอ่ไป 

 

5.2   การรับรองผลงานของคณาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณีนายธีรยุทธ์  เกณบุตร 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของคณาจารย์ท่ีถงึกําหนดเวลาการตอ่สญัญาจ้างฉบบัใหมจํ่านวน 1 รายคือ นายธีรยทุธ์  เกณบตุร (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 5.2 นอกเลม่)  

มต ิ เห็นชอบและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของนายธีรยุทธ์  เกณบุตร โดยมอบ

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร ประสานงานในการขอหนังสือรับรองในการทํางานวิจัยของนายธีรยุทธ์         

เกณบตุร เพ่ิมเติม 

 

5.3  การเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่ อขอกําหนดตําแหน่ง         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ภูริทตั  สิงหเสม 

ด้วยอาจารย์ภริูทตั  สิงหเสม  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน 

เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือ

คณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสารการประชุม 

หมายเลข 5.3 นอกเลม่) 

มต ิ มอบนางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร ตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของระยะเวลา

ปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ของอาจารย์ภูริทตั  สิงหเสม  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั หรือเกณฑ์

ของ ก.พ.อ. หรือไม่ หากเป็นไปตามเกณฑ์ เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ภริูทตั  สิงหเสม ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นประธานอนกุรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เป็นอนกุรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 
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ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์, คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

      ตรวจรายงานการประชมุ 
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