รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ภูริทัต สิงหเสม)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นวพรรษ รัตนบุญทวี)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
12. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
13. หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
14. นางสุภาภรณ์ คติการ
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
3. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
เนื่องจากติดภารกิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์
2. อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยบริหารและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนานิสิต
13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับบรรจุนางสาวธัญชนก พูนศิลป์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562
1.1.2 ตามที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้หน่วยงานดาเนินการกรอกข้อมูลเพื่อรับ
การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA นั้น พบว่ามีบางสาขาวิชาไม่ได้ระบุข้อมูลประเมิน แต่มีสรุปคะแนน ในการนี้ ขอ
ความร่วมมือสาขาวิชาทบทวน และให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 ผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึ กษาศาสตร์
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
1.2.2.1 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นในระดับชานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญนั้น คณะกาหนดให้
ส่งผลการประเมินผลงานในรอบปี 2561 ภายในวัน ที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งบั ดนี้ ยังไม่ สามารถรวบรวมผลการ
ประเมินได้ครบตามจานวน ในการนี้ ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในสาขาทราบด้วย
ทั้งนี้ คณะได้ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานในรอบปี 2562 แล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นจะนาส่ง
ผลงานในวันที่ 28 มีนาคม 2562 จานวน 100 ผลงาน
1.2.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาล
สะเดา ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองสะเดา อาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา
1.2.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ ร่วมกับสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 (สพม.16) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก สู่การโค้ชเพื่อการรู้คิดของเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ จังหวัดสงขลา เมื่อ วันที่
14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา และกาหนดให้มีกิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
1.2.3 หัวหน้าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดจัดโครงการ “อธิการบดีพบประชาคม : ถ่ายทอด
ทิศทางการพฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580” ในวันที่
4 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ ขอเชิญ
ชวนคณาจารย์เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
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1.2.3.2 ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาประชาสัมพันธ์การตอบแบบสารวจความสุข
HAPPINOMETER ออนไลน์ ทางหน้าเว็บของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดช่วงเวลาการตอบแบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 19 เมษายน 2562
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.4.1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ร่ ว มกั บ สโมสรนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ จั ด โครงการกี ฬ า
ประเพณีศึกษาสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 โดยกาหนดพิธีเปิด โครงการ
ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.4.2 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดโครงการค่าย
เพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 4 ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน
1.2.4.3 คณะศึกษาศาสตร์กาหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2562
ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทาบุญตักบาตร สรงน้าพระ และรดน้าผู้ใหญ่
1.2.4.4 ตามที่มหาวิท ยาลัยได้กาหนดจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทั กษิ ณ
และขอให้หน่วยงานต่างๆ วางแผนการจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา
ข้อมูลประกอบในกิจกรรมครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ คณะจะส่งรายละเอียดให้สาขาวิชาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย
1.2.5 ประธานสาขาวิชา
1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิ ชาได้ จัด โครงการเข้าร่วมประชุ ม วิชาการระดั บ ชาติ พิ บู ลสงครามวิจั ย
ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการวิจัยทาง
จิตวิทยา
1.2.5.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์ใช้งานโรงยิมพลศึกษาเป็นจานวนมาก
ในการนี้ เพื่อมิให้เกิดความสับสน สาขาวิชาขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์ใช้งานโรงยิมพลศึกษาระบุวัน เวลาที่จะใช้
งานให้ชัดเจน เพื่อทางสาขาวิชาจะได้จัดทารายละเอียดในตารางการใช้สถานที่ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะศึก ษาศาสตร์ สมัย สามัญ ครั้ง ที่
2/2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1)
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 2
ข้อความเดิม รับรองรองหลักสูตร 5 ปี...
แก้ไขเป็น
รับรองหลักสูตร 5 ปี...
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.2.1.3 บรรทัดที่ 2
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ข้อความเดิม
แก้ไขเป็น

ขอความร่วมมือให้ทุกหลักสูตรกรอกข้อมูลในระบบภายในดังกล่าว
ขอความร่ ว มมื อ ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รกรอกข้ อ มู ล ในระบบภายใน วั น

ดังกล่าว
หน้าที่ 3 ทาตัวหนาในชื่อวาระที่ 1.2.5.3
หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.5.3 (1) บรรทัดที่ 1
ข้อความเดิม (1) สาขาวิชาได้จัดโครงการพลศึกษาบูรณาการควงามรู้สู่ชุมชน
แก้ไขเป็น
(1) สาขาวิชาได้จัดโครงการพลศึกษาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกรอกข้อมูลในหลักสูตรการพัฒนาครู
สืบเนื่องจากวาระที่ 1.2.2.2 ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ได้แจ้งให้วิทยากรในการ
พัฒนาข้าราชการครูในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอกข้อมูลในระบบหลักสูตรพัฒนาครู
นั้น เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูที่ชัดเจน จึงขอชะลอการกรอก
ข้อมูลในระบบดังกล่าวไปก่อน
มติ
ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารือ
4.1 พิ จ ารณาเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กาหนดวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ
มหาวิทยาลัย โดยให้สาขาวิชาต่างๆ จัดประชุมคณาจารย์ในสาขาเพื่ อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ ง
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จ านวนไม่ เกิ น 1 ชื่ อ และส่ ง กลั บ มายั ง คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ภ ายในวั น ที่ 11 มี น าคม 2562 โดยหากไม่ มี ผู้ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์พิจารณาว่าจะเสนอชื่อหรือไม่
ในการนี้ เนื่ องจาก ไม่ มี ผู้ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ นผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อดังกล่าว
มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร เข้ารับการพิจารณาเป็นผู้
สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้ระบุความเชี่ยวชาญในด้าน
บริหารองค์กร และด้านการจัดการศึกษา
4.2 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2562
ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ แห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์
ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ มอบประธานสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี 2562 มายังคณะศึกษาศาสตร์ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะต่อไป
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4.3 พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (อาจารย์ ดร.ธนิยา เยาดา)
ด้วยประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ ขอแต่งตั้ง
อาจารย์ ดร.ธนิยา เยาดา เป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้กาหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การกาหนดนิยามประสบการณ์ในการทาวิจัย
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556
ในการนี้ ประธานจึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.ธนิ ย า เยาด า เป็ น
อาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา ทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการที่ปรึ กษา และอาจารย์สอบวิทยาพนธ์ (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 4.3)
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรเพิ่มประวัติการทางานก่อนปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณประกอบในแบบประวัติ เพื่อให้
เห็นถึงประสบการณ์ทางานในอดีต
มติ เห็ นชอบการแต่ งตั้งอาจารย์ ดร.ธนิ ยา เยาด า เป็ นอาจารย์ระดับ บัณ ฑิต ศึกษา ท า
หน้ า ที่ เป็ น ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษา และอาจารย์ ส อบวิ ท ยาพนธ์ โดยให้ เพิ่ ม เติ ม ประวั ติ ก ารท างานตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการในแบบประวัติ
4.4 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์
ตามที่ป ระชุม คณบดี ผู้อานวยการ และผู้ บริหารระดั บ สูง ครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.3 เรื่อง
ก าหนดช่ ว งเวลาในการเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น เมธาจารย์ ได้ มี ม ติ ม อบคณะพิ จ ารณารายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์ ซึ่งเป็นตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดขึ้น
โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และเชิ ดชูเกียรติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้เสนอชื่อฯ ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน เสนอมายังอธิการบดี ผ่านฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 –
29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
เมธาจารย์ พ.ศ.2559 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4) ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเมธาจารย์
มติ ไม่เสนอชื่อ เนื่องจากไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเมธาจารย์
4.5 พิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ
ประจาปีของข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กาหนดองค์ประกอบ และสัดส่วนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ได้ประชุมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์เพื่อหารือการกาหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากร
สายคณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เพื่ อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัย ประธานจึงเสนอให้ที่ ประชุม
พิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมหมายเลข
4.5

มติ เห็นชอบเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มีภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานพัฒนานิสิต
และภาระงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของภาระงานทั้งหมด
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4.6 พิจารณารับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง (อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก)
ด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอขอต่อสัญญาการจ้างเพื่อ
บรรจุเป็น พนักงานประจาของพนักงานมหาวิทยาลัย ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณารับรองการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.6 นอกเล่ม)
มติ รับ รองการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ดร.ณั ฐ นั น ท์ ทองมาก โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.7 พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงานที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และได้ผ่านการรับรองการเผยแพร่ผลงานแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัย
สามัญ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มเติมจากที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน
ที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ (เพิ่มเติม) (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.7)

มติ รั บ รองการเผยแพร่ ผ ลงาน ที่ เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ ที่เสนอเพิ่มเติม
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
ปิดประชุม

เวลา

16.15 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม
อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
ตรวจรายงานการประชุม

