รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 3/2558
วันพฤหัสบดีท่ ี 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
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. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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

2

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

เนื่องจาก

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

09.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 โครงการพัฒนาครู ในโรงเรี ยน
ด้ วยบริ ษัทเชฟรอนได้ มีนโยบายในการพัฒนาครู ในโรงเรี ยน โดยขณะนี ้ได้ ประสานงาน
มายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เพื่อคัดเลือกโรงเรี ยนที่จะเข้ าร่ วมในโครงการ ทัง้ นี ้ หากมีความ
ชัดเจนในเรื่ องดังกล่าวจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.1.2 การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได้ รั บ อนุมัติ ง บประมาณในการก่ อสร้ างอาคารศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก าร
วิชาชีพครู นนั ้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติปรับลดราคานํ ้ามัน จึงได้ มีการปรับราคากลางในการก่อสร้ างอาคาร
ศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู ใหม่ให้ สอดคล้ องกับราคานํ ้ามัน โดยขณะนี ้มหาวิทยาลัยได้ เสนอขออนุมตั ิงบประมาณ
ใหม่ในการก่ อสร้ างอาคารศูน ย์ ป ฏิ บัติ การวิช าชี พครู จํ านวน 248 ล้ านบาท ไปยัง สํ านัก งบประมาณเป็ น ที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
1.1.3 การก่ อสร้ างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิให้ ก่อสร้ างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์บริ เวณอาคารสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษานัน้ เนื่องจากได้ มีการปรั บรู ปแบบการก่อสร้ างอาคารใหม่ โดยออกแบบให้ มีหอประชุม
และห้ องพักภายในอาคารเพิ่มเติม ซึง่ ทําให้ งบประมาณในการก่อสร้ างอาคารดังกล่าวสูงขึ ้น ขณะนี ้อยู่ในระหว่าง
การเขียนแบบอาคาร ซึง่ คาดว่าจะสามารถเสนอขออนุมตั งิ บประมาณในการก่อสร้ างได้ ในปี งบประมาณ 2559
1.1.4 โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลาได้ มีมติอนุมตั ิให้ ใช้ สถานที่บริ เวณบ้ านพัก
บุคลากร ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เป็ นพืน้ ที่ในการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ขณะนี ้อยู่ใน
ระหว่างดําเนินการออกแบบ และจัดทํ าผังการใช้ พืน้ ที่ในบริ เวณดังกล่าว โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์
จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของข้ อมูลการใช้ งานพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น จํานวนห้ องที่เปิ ด เพื่อให้ สามารถออกแบบ
การใช้ พื ้นที่ได้ สอดคล้ องกับการใช้ งาน ทังนี
้ ้ อาจมีการแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
1.1.5 การคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
ด้ วยนายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ธรรมอภิ บ าล ได้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กให้ บรรจุ เ ป็ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ซึง่ จะรายงานตัวเข้ า
ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายในเดือนมีนาคม 2558
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
(1) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรี ยน ครั ง้ ที่ 22
ด้ ว ยได้ รั บ มอบหมายจากคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ใ ห้ เข้ าประชุ ม วิ ช าการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรี ยน ครัง้ ที่ 22 ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่าง
วันที่ 5-7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา และในการประชุมดังกล่าวได้
มอบให้ ค ณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ เป็ น เจ้ า ภาพในการจัด การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ในโรงเรี ยน ครัง้ ที่ 23 ต่อไป
(2) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่ งเสริ มเครื อข่ ายการวิจัยทางการศึกษา
ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ด้ วยได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าร่ วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริ มเครื อข่ายการวิจยั
ทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสํานักงานสภาการศึกษา ในวันที่ 5
มีนาคม 2558 ณ กรุ งเทพมหานคร ซึง่ มติการประชุมในวันดังกล่าว สํานักงานสภาการศึกษาจะเพิ่มวงเงินใน
การพัฒนาการวิจยั ให้ คณะศึกษาศาสตร์ จากเดิม 100,000 บาท เป็ น 150,000 บาท ทังนี
้ ้ คณะจะประสานงาน
ไปยังสาขาวิชาในการส่งผู้แทนสาขาร่ วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินงานในการพัฒนาการวิจยั ดังกล่าวต่อไป
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(1) สาขาวิชากําหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หารในการบริ หารงานและ
จัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 3 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.3.1 นอกเล่ม)
(2) การทํ าบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิ ณ กับ AHMAD
DAHLAN UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.3.3)
1.2.3 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ ได้ เห็นชอบการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้ , หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, หลักสูตร กศ.
ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นัน้ ขณะนี ้มหาวิทยาลัย
อนุมตั ิให้ ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม
เนื่ องจากฝ่ ายวิ ชาการคณะศึก ษาศาสตร์ ได้ รับ แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการไปนิ เทศนิ สิ ต
ฝึ กสอนของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ว่าไม่ได้ ไปนิเทศนิสิตและไม่ได้ เข้ าร่ วมการสัมมนาของหน่วยฝึ กสอน แต่
สามารถให้ ค่าระดับขันในรายวิ
้
ชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฝึ กสอน) ของนิสิตได้ จึงขอความร่ วมมือ
ประธานสาขาวิชาต่างๆ ให้ เข้ มงวดกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของอาจารย์ในสังกัดมากขึ ้น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 2/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
2/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 7 วาระที่ 4.5 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
โครงการหลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตร ให้ มีหน่วยกิ ตในวิชาโทบังคับ
มากกว่าหน่วยกิตในวิชาโทเลือก และให้ มีการปรับ
แก้ ไขเป็ น
โครงสร้ างหลักสูต รทัง้ 3 หลัก สูตร ให้ มี หน่วยกิ ต ในช่ วง 18-21
หน่วยกิต โดยหน่วยกิตในวิชาโทเลือกไม่เกิน 6 หน่วยกิต และให้ หน่วยกิตในวิชาโทบังคับมากกว่าหน่วยกิตใน
วิชาโทเลือก และให้ มีการปรับ
หน้ าที่ 8 วาระที่ 4.6 ในส่วนของมติ ข้ อ 1 (4)
ข้ อความเดิม
(4) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา กรรมการ
แก้ ไขเป็ น
(4) อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ 9 วาระที่ 4.8 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงการสร้ างของ...
แก้ ไขเป็ น
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างของ...

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 การตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่ องของระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหน่ งอาจารย์
ในการขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ภูริทตั สิงหเสม
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 5.3 ให้ ตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของระยะเวลาปฏิบตั งิ านในตําแหน่งอาจารย์ของ
อาจารย์ภรู ิ ทตั สิงหเสม ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรื อเกณฑ์ของ ก.พ.อ. หรื อไม่
งานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตรวจสอบและประสานงานไปยังอาจารย์ภูริทตั สิงหเสม
แล้ ว ปรากฏว่าคุณสมบัติในส่วนของระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งอาจารย์ครบถ้ วน โดยได้ ปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งอาจารย์ ดังนี ้
• อาจารย์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ต.ค. 2551 ถึง 30 ต.ค. 2555
• อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ย. 2555 ถึง 28 ก.พ. 2556
• อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มี.ค. 2556
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ตามรายละเอีย ดในเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 ทัง้ นี ้ คณะจะดําเนิ นการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินผลการสอนต่อไป
มติ มอบงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ จดั ทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผล
การสอนและเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ภรู ิ ทตั สิงหเสม

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2557 (หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ , กศ.บ. หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี )

ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนปลาย
ปี การศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร
กศ.บ. 4 ปี และ 5 ปี (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้ อสังเกตจากกรรมการ
การให้ คา่ ระดับขันในรายวิ
้
ชาที่เป็ นทฤษฎีควรมีคา่ ระดับขันที
้ ่หลากหลาย
มติ เห็ น ชอบค่าระดับ ขัน้ ประจํ าภาคเรี ย นปลาย ปี ก ารศึก ษา 2557 หลัก สูต ร กศ.ม.
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร กศ.บ. 4 ปี และ 5 ปี

4.2 ร่ างหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...
ด้ วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดทํา ร่ างหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) และได้ นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2557 ซึง่ ที่ประชุมมีมติ ให้ นําข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะไปปรั บปรุ งและเสนอคณะกรรมการฝ่ าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี ้
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
(1) ให้ ต รวจสอบคุณ วุฒิ ข องอาจารย์ ป ระจํ า หลัก สูต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร
(2) ควรทบทวนและปรั บ เนื อ้ หาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ องกั บ การ
เปลี่ยนแปลง
(3) ควรทบทวนแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จาก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
บัดนี ้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ดําเนินการปรับปรุ งร่ างหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาศิลปศึกษา
(5 ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.... เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาร่ างหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2 นอกเล่ม)
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มติ เห็นชอบ ร่ างหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.... โดยให้
มีการปรับแก้ ไขรายละเอียดในร่ างหลักสูตรดังนี ้
1. ในส่ ว นของอาจารย์ ประจํ า หลั ก สู ต รให้ เพิ่ ม ข้ อมู ล ของนายกิ ต ติ ศั ก ดิ์
ธรรมอภิบาล สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
2. ให้ ป รั บ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ในรายวิ ช า 0308211 การจั ด กิ จ กรรมลูก เสื อ และ
ยุวกาชาด เป็ น 2 หน่วยกิต
3. มอบนางสุภาภรณ์ ประดับแสง ตรวจสอบและปรับรู ปแบบการนําเสนอข้ อมูล
ต่างๆ ในร่ างหลักสูตรให้ เป็ นไปตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และแจ้ งรายละเอียดการปรับแก้ ไขให้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ทราบ

4.3 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร
4.3.1 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ร่วมผลิตนิสิตหลักสูตร กศ.ม.เคมี
และหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -เคมี หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ และหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ นัน้
เนื่ องจากคณะวิท ยาศาสตร์ ข อเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อกรรมการผู้รั บผิ ดชอบหลักสูตรดังกล่าว รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจําหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.3.1)
4.3.2 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้
ได้ เปิ ดสอนในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556 เนื่องจากรายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวมีความ
ซํ ้าซ้ อนกับกรรมการผู้รับชอบหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี
และการพัฒ นาชุม ชน รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต จึง ขออนุญ าตเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการ
ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ป ระจํ าหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการเสริ ม สร้ างสันติสุข
ชายแดนใต้ (เอกสารหมายเลข 4.3.2)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1
2
3

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิ ตกุล ประธานกรรมการ
รศ.เกษม อัศวตรี รัตนกุล กรรมการ
รศ.ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
1. อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิ ตกุล ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.พูนสุข อุดม
กรรมการ
3. รศ.ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่
กรรมการและเลขานุการ
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อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
1.
2.
3.
4.
5.

อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิ ตกุล
รศ.เกษม อัศวตรี รัตนกุล
รศ.ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่

รศ.ดร.พูนสุข อุดม
อ.ดร.พนิตา ก้ งซุน่

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
1.
2.
3.
4.
5.

อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิ ตกุล

รศ.ดร.พูนสุข อุดม
อ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
รศ.เกษม อัศวตรี รัตนกุล
รศ.ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี )
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1
2
3
4
5

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์ สรู ย์ ประธานกรรมการ
ผศ.เกษม ตันสุ
้ วรรณ
กรรมการ
ผศ.สุธิตา ตันสุ
้ วรรณ
กรรมการ
อ.ดร.อานอบ คันฑะชา
กรรมการ
ผศ.ศิริพร จันทรคีรี
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์ สรู ย์
ผศ.เกษม ตันสุ
้ วรรณ
ผศ.สุธิตา ตันสุ
้ วรรณ
อ.ดร.อานอบ คันฑะชา
ผศ.ศิริพร จันทรคีรี

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
ผศ.ศิริพร จันทรคีรี
ประธานกรรมการ
ผศ.เกษม ตันสุ
้ วรรณ
กรรมการ
ผศ.สุธิตา ตันสุ
้ วรรณ
กรรมการ
อ.ดร.อานอบ คันฑะชา
กรรมการ
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ศิริพร จันทรคีรี
ผศ.เกษม ตันสุ
้ วรรณ
ผศ.สุธิตา ตันสุ
้ วรรณ
อ.ดร.อานอบ คันฑะชา
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ (5 ปี )
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1
2
3
4
5

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
ประธานกรรมการ
อ.ประชิต คงรัตน์
กรรมการ
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
กรรมการ
ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ กรรมการ
อ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
ผศ.มารี นา มะหนิ
ประธานกรรมการ
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
กรรมการ
อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
กรรมการ
ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
กรรมการ
อ.ประชิต คงรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
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อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.นิคม ชูศิริ
อ.ประชิต คงรัตน์
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
อ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.มารี นา มะหนิ
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร
อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
อ.ประชิต คงรัตน์

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี )
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1
2
3
4
5

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
อ.สมภพ ลํา่ วัฒนพร
ประธานกรรมการ
ผศ.เมธี ลิมอักษร
กรรมการ
อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการ
ผศ.ดร.วิจิตรา คุรุวรรณพัฒน์
กรรมการ
อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
1.
2.
3.
4.
5.

อ.สมภพ ลํา่ วัฒนพร
ผศ.เมธี ลิมอักษร
อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
ผศ.ดร.วิจิตรา คุรุวรรณพัฒน์
อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
อ.สมภพ ลํา่ วัฒนพร
ประธานกรรมการ
ผศ.เมธี ลิมอักษร
กรรมการ
อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการ
อ.ดร.จันทวรรณ น้ อยศรี
กรรมการ
อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
1.
2.
3.
4.
5.

อ.สมภพ ลํา่ วัฒนพร
ผศ.เมธี ลิมอักษร
อ.เกษราภรณ์ แซ่ตงั ้
อ.ดร.จันทวรรณ น้ อยศรี
อ.อลงกรณ์ แซ่ตงั ้

5. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1
2
3
4
5

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
กรรมการ
อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา
กรรมการ
อ.ดร.ถาวร จันทรโชติ
กรรมการ
อ.ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
กรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ ประธานกรรมการ
อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
กรรมการ
อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา
กรรมการ
ผศ.กรกฎ ทองขะโชค
กรรมการ
อ.ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
กรรมการและเลขานุการ
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อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
1.
2.
3.
4.
5.

อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ผศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา
อ.ดร.ถาวร จันทรโชติ
อ.ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
1.
2.
3.
4.
5.

อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
อ.ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา
ผศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี

4.4 การตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร่ ผลงานในการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชัยดิษฐ
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ผลงานที่เสนอในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้ องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรั บรองการ
เผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ (เอกสารหมายเลข 4.4)
มติ รับรองการเผยแพร่ งานวิจยั ของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ ซึง่ การเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.5 การตรวจสอบ-รั บ รองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็น ในการขอกํ า หนด
ตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นในผลงาน
ทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.5)
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า ผลงานทางวิ ช าการของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า
ณ พัทลุง มีทิศทางสอดคล้ องกับ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5) ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อวิจยั จะเน้ นการพัฒนาและส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ เหมาะสมกับชุมชนหรื อสังคม
และรั บ รองการเผยแพร่ ง านวิ จัย และตํ า ราของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า
ณ พัทลุง ซึง่ การเผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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4.6 การรั บ รองผลงานของอาจารย์ เพื่ อ ต่ อสั ญ ญาจ้ าง กรณี อ าจารย์ ดร.จิ ร ะสุ ข
สุขสวัสดิ์
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ า งจะสามารถ
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
ของอาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์ ที่ถงึ กําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะควรจัดทําเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพผลงานของอาจารย์ เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานใน
การพิจารณาคุณภาพผลงานในการต่อสัญญาจ้ าง
มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

4.7 การรั บรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณี อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ า งจะสามารถ
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 ในการนี ้ อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ ได้ เสนอ
ผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้ างเป็ นพนักงานประจํา ซึง่ ประกอบด้ วย ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสาร
ประกอบการสอน โดยในส่วนของเอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ผ่านการรับรองคุณภาพจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.7)
มติ รับรองคุณภาพเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
4.8 การเทียบโครงสร้ างหลักสูตรของนายอักมัล ดอเลาะ และนายกิตติชัย จิตรอักษร
ด้ วยฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโครงสร้ างหลักสูตรของนิสิตดังนี ้
1. นายอักมัล ดอเลาะ รหัส 541031339 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอเทียบโครงสร้ างหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2549
กับหลักสูตรใหม่ ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 เนื่องจากลงทะเบียนเรี ยนผิดโครงสร้ างของหลักสูตร จํานวน 1 รายวิชา
คือ รายวิชา 0308251 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) (หลักสูตรเก่า) เพื่อเรี ยนแทนรายวิชา 0308241 จิตวิทยา
การศึกษา 2(2-0-4) (หลักสูตราใหม่) เพื่อให้ สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามโครงสร้ างของหลักสูตร (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 4.8.1)
2. นายกิตติชัย จิตรอักษร รหัส 531031734 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอเทียบโครงสร้ างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรเก่า พ.ศ.
2549 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125441 ภูมิศาสตร์ มนุษย์ 3(3-0-6) กับรายวิชา 0116282 ภูมิศาสตร์
สังคม 3(2-2-5) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.8.2)
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
เรี ยนของนิสิตดังกล่าว
มติ เห็ น ชอบการเที ย บโอนรายวิ ช าตามโครงการสร้ างของหลัก สูตรของนิ สิ ต จํ านวน
2 รายดังนี ้
1. ให้ นายอักมัล ดอเลาะ เที ยบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรได้ จํานวน
1 รายวิชาดังนี ้
รายวิชาทีข่ อเทียบตามโครงสร้ าง (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี )
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ ปรับปรุง พ.ศ. 2554
2(2-0-4) 0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ วตามโครงสร้ าง (หลักสูตรเก่า)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร พ.ศ. 2549
1.

0308251 จิตวิทยาการศึกษา

1 รายวิชาดังนี ้

2. ให้ นายกิตติชยั จิตรอักษร เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรได้ จํานวน

รายวิชาทีเ่ รี ยนมาแล้ ว (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลือก
หลักสูตร พ.ศ. 2555
1. 0125441 ภูมิศาสตร์ มนุษย์
3(3-0-6)

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

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร่ ผลงานในการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
ด้ วยมหาวิทยาลัยกํ าหนดให้ ผลงานที่ เสนอในการขอกํ าหนดตําแหน่งทางวิชาการต้ องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรั บรองการ
เผยแพร่ ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ (เอกสารหมายเลข 5.1)
มติ
รั บ รองการเผยแพร่ ง านวิ จัย และหนัง สื อของผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ ง ชัช ดาพร
เวหะชาติ ซึง่ การเผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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5.2 การทําบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อระหว่ างมหาวิทยาลั ยทักษิณ กับเทศบาลเมื อง
สะเดา ในการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
ด้ วยสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ได้ รับการประสานงานจากเทศบาลเมือสะเดาในการทํา
บัน ทึก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ กับ เทศบาลเมื องสะเดา ในการพัฒ นาผู้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา พั ฒ นาครู พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ซึ่ ง คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ตอบรับการทําความร่ วมมือในเรื่ องดังกล่าว ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดใน
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.3.2)
มติ เห็นชอบบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิ ณ กับเทศบาลเมือง
สะเดา ในการพัฒนาผู้บ ริ หารสถานศึก ษา พัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยน โดยให้ มีการปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. หน้ าที่ 1 ย่อหน้ าที่ 1 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
...เมื่อวันที่ 20 มีนาม พ.ศ.
แก้ ไขเป็ น
...เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2. หน้ าที่ 1 ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
ทัง้ สองฝ่ ายได้ ทํ า บัน ทึ ก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาคุณภาพ...
แก้ ไขเป็ น
ทัง้ สองฝ่ ายได้ ทํ า บัน ทึ ก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา...
3. หน้ าที่ 1 ย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
ให้ ได้ คุณภาและมาตรฐาน...
แก้ ไขเป็ น
ให้ ได้ คุณภาพและมาตรฐาน...
4. หน้ าที่ 2 ข้ อ 4.1.2
ข้ อความเดิม
4.1.2 วางแผน กําหนด และดําเนิ นกิ จกรรมการพัฒนา
คุณภาพ
แก้ ไขเป็ น
4.1.2 วางแผน กําหนด และดําเนิ นกิ จกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. หน้ าที่ 2 ข้ อ 5 ให้ ปรับรายละเอียดข้ อมูลให้ เป็ นส่วนของผลลัพธ์ที่จะได้ รับเท่านัน้
6. หน้ าที่ 3 ให้ ปรับรายละเอียดของผู้ลงนามในส่วนต่างๆ ให้ ชดั เจนและถูกต้ อง
7. ให้ เพิ่มระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ในบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ
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5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 4/2558
ด้ วยการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2558 จะตรงกับ
วันที่ 15 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ นวันหยุดสงกรานต์ หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ จงึ หารื อที่ประชุมพิจารณา
เลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4/2558
มติ เห็นชอบให้ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 4/2558 เป็ นวันที่ 20 เมษายน 2558 ทังนี
้ ้ หากไม่มีวาระพิจารณาเร่ งด่วนให้ งดการประชุมในวันดังกล่าว

5.4 การถ่ ายภาพที่ระลึกอาคาร 3
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ รับอนุมตั ิงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู นนั ้
เป็ น ผลให้ ต้ องมี ก ารปรั บ ปรุ ง พื น้ ที่ ก ารใช้ ง านอาคาร 3 หัวหน้ าสํ านัก งานจึง หารื อที่ ป ระชุมให้ พิ จารณาการ
ถ่ายภาพบุคลากรร่ วมกันหน้ าอาคาร 3 เพื่อเป็ นที่ระลึก
มติ เห็นชอบให้ มีการถ่ายภาพบุคลากรร่ วมกันหน้ าอาคาร 3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
เวลา 13.00 น. โดยมอบหัวหน้ าสํานักงานคณะประสานงานและเชิญอาจารย์ และบุคลากรที่เกษี ยณแล้ วร่ วม
ถ่ายภาพในวันดังกล่าว

ปิ ดประชุม

เวลา

17.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

