รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 4/2557
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
3. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.พัศรเบศร แย้ มทองคํา – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์เกษม เปรมประยูร – รักษาการ)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
11. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
2. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)

ผู้ร่วมประชุม
1. นางปุญญาภา
2. นางเยาวลักษณ์
3. นางสาวปั ทมา

นิธิพิเชฐ
พริ กบุญจันทร์
สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.30 น.

ประธานกล่าวแนะนําอาจารย์บรรจุใหม่จํานวน 4 คน ดังนี ้
1. อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ สังกัดสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
2. อาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี
สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย)
3. อาจารย์วิภาดา พินลา
สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (สังคมศึกษา)
4. อาจารย์วิภาพรรณ พินลา
สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (สังคมศึกษา)
จากนั้นเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 แนวทางในการปรั บลดการผลิตครู
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2 นอกเล่ม
1.1.2 สรุ ปความก้ าวหน้ าการเตรี ยมงานวันครู โลก
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.3 นอกเล่ม
1.1.3 ปฏิทนิ การศึกษาแบบพิเศษสําหรั บนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.4
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิ ณกํ าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําปี 2557 ภายใต้ หวั ข้ อ : วิจยั เพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้ าวหน้ า การศึกษาก้ าวไกล สังคมไทย
ยัง่ ยืน(Research Adds Value Learning to Economy and Education Advancement and Sustainability of
Thai Society) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 โดยคณะศึกษาศาสตร์ เข้ าร่วม 3 กิจกรรมคือ
(1) จัดนิทรรศการทางวิชาการ
(2) การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
ร่ วมนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ และอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย
สุวรรณมณี
(3) การบรรยายพิเศษ ในหัวข้ อ “ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม และในโอกาสนี ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
ได้ รับคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ระดับชมเชย
1.2.1.2 การประชุมวิชาการ “ศึกษาศาสตร์ วจิ ัย ครั ง้ ที่ 1”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิ ท ยาเขตปั ต ตานี และคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ นเจ้ า ภาพในการจัด ประชุม วิ ช าการ
“ศึกษาศาสตร์ วิจยั ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 29–30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เจบี หรรษา อ.หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยมี อ าจารย์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ จํ า นวน 3 ท่ า น ร่ ว มนํ า เสนอผลงานวิ จั ย แบบบรรยาย คื อ
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.สุนทรี
วรรณไพเราะ
1.2.1.3 แผนการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ
(1) ประเมินคุณภาพหลักสูตรประจําปี 2556 ในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557
(2) ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2556 ในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 โดย
จัดส่งรายงานประเมินตนเองให้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาได้ ย้ายที่ทําการมาอยูช่ ั้น 2 (ตรงข้ ามหน่วยฝึ กสอนฝึ กงาน)
เป็ นการชั่วคราว เนื่ องจากที่ทําการเดิม ชัน้ ล่างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ประสบปั ญหานกพิราบตายบนฝ้า
เพดาน และส่งกลิน่ เหม็นไปทัว่ บริ เวณที่ทําการ
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1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ เข้ าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เรื่ อ งการปฏิ บัติ ง านของสาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึก ษา เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.2.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(1) นิ สิต และคณาจารย์ ห ลัก สูต ร กศ.ม. การวิ จัย และประเมิ น เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปี 2557 ภายใต้ หวั ข้ อ : วิจยั เพิ่ม
มูลค่า เศรษฐกิจก้ าวหน้ า การศึกษาก้ าวไกล สังคมไทยยัง่ ยืน(Research Adds Value Learning to Economy
and Education Advancement and Sustainability of Thai Society) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช
สมบัตคิ รบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 และหน่วยวิจยั การเรี ยนรู้
เชิงบูรณาการได้ เข้ าร่วมจัดนิทรรศการในครัง้ นี ้ด้ วย
(2) นายมะกาดาฟี หะยีตะเละ นิสิตหลักสูตร กศ.ม.การวิจยั และประเมิน
ได้ รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิทยานิ พนธ์ ระดับปริ ญญาโท จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประจําปี 2557 จํานวน 130,000 บาท จากเรื่ อง นวัตกรรมการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น “วายังกูลิต”
กับสาระการเรี ยนรู้ขั้นพื ้นฐานในบริ บทจังหวัดนราธิวาส
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนในพระราชดําริ และโรงเรี ยนขาดแคลน
ในเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา 4 จัง หวัด ภาคใต้ ได้ จัด การอบรมกฎหมายสํ า หรั บ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น เมื่ อ วัน ที่ 30
พฤษภาคม 2557 ณ ห้ อง 304 อาคารเรี ยน 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมโครงการ
เป็ นจํานวนมาก
(2) การสอบประมวลความรู้ ของนิสิต มีข้อสังเกตจากการสอบในช่วงที่ผ่าน
มาซึ่งพบว่ามีการทุจริ ตในการสอบของนิสิตในระดับปริ ญญาโท และพบปั ญหาในการออกข้ อสอบประมวล
ความรู้ ซึ่งในบางสาขาวิชาใช้ ข้อสอบชุดเดียวกับการสอบปลายภาค ทําให้ นิสิตรู้ ข้อสอบล่วงหน้ า ทั้งนี ้ บัณฑิต
วิทยาลัยจะแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยขอความร่วมมืออาจารย์ออกข้ อสอบ และบัณฑิตวิทยาลัยจะทําการสุม่ ข้ อสอบ
เพื่อใช้ ในการสอบเอง
(3) การให้ ทุน สนับ สนุน การเผยแพร่ ผ ลงานของนิ สิต บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ได้
นําเสนอเรื่ องเข้ าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในเรื่ องของการให้ ทนุ สนับสนุนการ
เผยแพร่ ผลงานของนิสิตที่กําลังจะสําเร็ จการศึกษา ซึ่งจะให้ ทนุ สนับสนุนแก่นิสิตที่ส่งผลงานเผยแพร่ ในช่วงที่จะ
สําเร็ จการศึกษาจริ ง เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะสามารถใช้ ประโยชน์จาก KPI ในการเผยแพร่ผลงานของนิสติ ด้ วย
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1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 แนวทางการคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการผลิตครู มืออาชีพ ปี 2557 กรณีรับนิสิตนักศึกษาที่
ศึกษาชั้นปี ที่ 5 ในปี การศึกษา 2556 และผู้สําเร็ จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู (5 ปี ) รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1.3.1 นอกเล่ม
1.3.2 นิสติ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 2 คน คือนายเอกพงษ์ สมหา และ
นายอนุรัตน์ แย้ มสุวรรณ ได้ รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ รางวัลชมเชยจากสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย และในโอกาสนี ้นายเอกพงษ์ สมหา ยังได้ รับรางวัลนิสิตดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาด้ วย
1.3.3 หน่ ว ยฝึ กสอนฝึ กงานได้ จัด โครงการสัม มนาผู้บ ริ ห ารในโรงเรี ย นที่ นิ สิ ต สควค.เข้ า
ปฏิบตั ิการสอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และจัดโครงการสัมมนาผู้บริ หารในโรงเรี ยนฝึ กสอน เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2557 ซึง่ มีโรงเรี ยนมาร่วมสัมมนาทั้งหมด 15 โรงเรี ยน
1.3.4 ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับเชิญให้ เป็ นหน่วยจัดการอบรมมาตรฐานความรู้ของ
คุรุสภา 9 มาตรฐานความรู้ ซึง่ ได้ เริ่ มดําเนินการจัดการอบรมแล้ วตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 ที่ผา่ นมา
1.4 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
1.4.1 สรุปการใช้ เงินงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
1.4.2 สํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขต
สงขลา ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้ วย
1.4.3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ส่วนงานวิชาการส่งค่าระดับประจําภาคเรี ยนฤดูร้อน
ปี การศึ ก ษา 2556 ถึ ง มหาวิ ท ยาลัย ภายในวัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2557 ในการนี ้ จึ ง กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่ องดังกล่าวในวันที่ 9 มิถุนายน 2557
ในการนี ้ ขอเชิญคณะกรรมการเข้ าประชุมในวันดังกล่าวด้ วย
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 3/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.3 บรรทัดสุดท้ าย ให้ ตอ่ ข้ อความเพิ่มเติม ดังนี ้ “ทังนี
้ ้ ในส่วน
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่มีปัญหาในการดําเนินการเรื่ องดังกล่าว”

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการปรั บแผนคณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่3/2557
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 วาระที่ 5.3 การปรับแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ มีการ
ปรับแผนของคณะศึกษาศาสตร์ โดยกําหนดเป็ นช่วงหลังเดือนพฤษภาคม 2557 นั้น ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณากําหนดวันในการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
มติ
เห็นชอบให้ กําหนดวันจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตร์ เป็ นระหว่างวันที่ 23-25 มิถนุ ายน
2557 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รี สอร์ ท แอนด์ สปา อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ าง โครงการจัดตัง้ ศูนย์ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ตามมติที่ ประชุม คณบดี ผู้อํา นวยการ และผู้บ ริ หารระดับสูง ครั้งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 20
มกราคม 2557 เห็ น ชอบให้ มี ก ารจัด ตั้ง ศูน ย์ พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ นหน่ ว ยงานระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีลกั ษณะเป็ นโครงการบริ การวิชาการ และมอบให้ คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ และสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นผู้รับผิดชอบร่ วม และมอบให้ คณะศึกษาศาสตร์
จัดทําโครงการจัดตังศู
้ นย์ดงั กล่าวเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณา ร่าง โครงการจัดตั้งศูนย์ดงั กล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
ควรระบุรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หน้ าที่ การดําเนินการ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้ ชดั เจน และควรให้ สอดคล้ องกับมติที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และ
ผู้บริ หารระดับสูง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557
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มติ ให้ คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและปรับรายละเอียด ร่ าง
โครงการจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ และนําเข้ าพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ อีกครั้ง

4.2 ร่ าง โครงการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ มีระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ว่าด้ วย กองทุนพัฒนาส่วน
งาน พ.ศ. 2553 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัย พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาบุคลากรและนิสิต ตลอดจนสนับสนุนการบริ หารจัดการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงจัดทํา ร่ าง โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประธานจึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ร่าง โครงการดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
ข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตจากกรรมการ
1. การระบุวัตถุประสงค์ในประกาศควรกํ าหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับการบริ หารกองทุน
และวงเงินทั้งหมดเป็ นกรอบกว้ างๆ
2. ควรระบุรายละเอียดเกณฑ์การจ่ายเงินทุนในรายการหลักๆ ไว้ ด้วย
3. มีข้อสังเกตในข้ อ 2 ที่มาของเงินกองทุน ข้ อ 3)-5) ควรระบุรายละเอียดให้ ครอบคลุม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่วา่ หากพ้ น 2 ปี แรกไว้ รายได้ จากข้ อดังกล่าวจะต้ องนําเข้ ามหาวิทยาลัยด้ วย
มติ เห็นชอบ ร่ าง โครงการจัดตั ้งกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
โดยให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. ชื่อประกาศ ให้ ปรับเป็ น ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สิน ว่าด้ วย
การบริ หารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
2. ในส่วนของวัตถุประสงค์ ข้ อ 1 ให้ เพิ่มรายละเอียดในส่วนของการสนับสนุนงาน/
กิจกรรมของคณะ
3. ที่มาของเงินกองทุนในข้ อ 2 ให้ เพิ่ม “รายได้ จากดอกผลของคณะ”
4. คณะกรรมการบริ หารกองทุนในข้ อ 3 ให้ ระบุว่าเป็ นไปตามข้ อ 6 ของระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย และไม่ต้องระบุชื่อคณะกรรมการ
5. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ให้ เพิ่มข้ อ “มีอํานาจในการออกประกาศ.....”
ไว้ ด้วย
6. ผู้ลงนามในประกาศเป็ นเปลี่ยนเป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ให้ ปรับแก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อเสนอและข้ อสังเกตจากกรรมการ
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4.3 เสนอชื่ อ คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ฯ เพื่ อ ขอกํา หนดตํา แหน่ ง ทางวิช าการของ
อาจารย์
4.3.1 เสนอชื่ อ คณะอนุ ก รรมการประเมิ น การสอนและเอกสารคํา สอนเพื่ อ ขอ
กําหนดตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ได้
เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสารคําสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
คําสอนของบุคคลดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.1)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อบุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารคําสอน
เพื่อขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ดังนี ้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ เป็ นอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

4.3.2 เสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม)
ด้ วยอาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ได้ เสนอขอรั บการ
ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ของบุคคลดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3.2)
มติ เห็ น ชอบให้ เ สนอชื่ อ บุค คลเป็ นคณะอนุก รรมการประเมิ น การสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ดังนี ้
เป็ นประธานอนุกรรมการ
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
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4.4 เสนอชื่อผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี 2556
ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
ได้ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2556 และคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้ เสนอให้ ส่วนงานวิชาการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2556
จํานวนไม่เกิน 1 ชื่อ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ดงั กล่าว
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้ ารั บการพิจารณาเป็ นผู้สมควรได้ รับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และมอบนางสุภาภรณ์ ประดับแสง จัดเตรี ยมข้ อมูล
และประวัตเิ สนอมหาวิทยาลัยต่อไป

4.5 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร
4.5.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ด้ วยคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจํ า หลัก สูต รและผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร กศ.บ. สาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่
26 มีนาคม 2557 แล้ ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.1)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. อาจารย์ปวีณา จารุธีรพันธ์
2. อาจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์
3. อาจารย์มลฤดี ทองศรี
4. อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
5. อาจารย์ศภุ านัน พรหมมาก
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานกรรมการ
1. อาจารย์ปวีณา จารุธีรพันธ์
2. อาจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์
กรรมการ
3. อาจารย์มลฤดี ทองศรี
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก
กรรมการ
5. อาจารย์ศภุ านัน พรหมมาก
กรรมการ
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4.5.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์
ด้ วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สิริพทุ ไธวรรณ
ได้ เกษี ยณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อให้ การบริ หารจัดการหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิ สิกส์ เป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์ (เอกสารหมายเลข 4.5.2)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์ ดังนี ้
อาจารย์ ประจําหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศริ ิ
2. อาจารย์ประชิต คงรัตน์
3. อาจารย์ ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
4. อาจารย์เกษม เปรมประยูร
5. อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศริ ิ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ประชิต คงรัตน์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ
กรรมการ
4. อาจารย์เกษม เปรมประยูร
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
กรรมการ

4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยน (นายอัสรี เหล็มโส๊ ะ, นายศุภชัย เพริ ดพร้อม, นาย
อัรรอซี จิตภาค, นางสาวเกศรินทร์ มีสุขศรี และนางสาวมาลีวัลย์ ช่ วยรั ตนะ)
(1) นายอัสรี เหล็มโส๊ ะ, นายศุภชัย เพริ ดพร้ อม และนายอัรรอซี จิตภาค นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิ ต (หลักสูต ร 4 ปี ) สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึก ษา คณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 4
มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรใหม่ กับรายวิชาในหลักสูตรเก่า จํานวน 2 รายวิชา
เนื่องจากย้ ายวิชาเอก (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.6.1)
(2) นางสาวเกศริ นทร์ มีสขุ ศรี และนางสาวมาลีวลั ย์ ช่วยรัตนะ นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 ซึง่ โอนย้ ายคณะมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่ เรี ยนมาแล้ วในหลักสูตรใหม่ กับรายวิชาในหลักสูตรเก่า จํ านวน 2 รายวิชา
(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.6.2)
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
ของนิสติ ดังกล่าว
เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสติ ดังนี ้
1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนายอัสรี เหล็มโส๊ ะ, นายศุภชัย เพริ ด
พร้ อม และนายอัรรอซี จิตภาค จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้
มติ

รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หลักสูตรใหม่ หลักสูตร กศ.บ. (หลักสูตร 4 รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตรเก่า หลักสูตร กศ.บ.
ปี ) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2555
(หลักสูตร 4 ปี ) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
วิชาเอกบังคับ
การศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2549 วิชาเอกบังคับ
1 0317221 คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กและแอนิ เ มชั่น 3(2-2-5) 0317211 ออกแบบสื่ อ กราฟิ กทาง 3(2-2-5)
เพื่อการศึกษา
การศึกษา
2 0317232 การผลิตสื่อวีดิทศั น์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5) 0317232 การผลิ ต สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ 3(2-2-5)
การศึกษา

2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวเกศริ นทร์ มีสขุ ศรี และนางสาว
มาลีวลั ย์ ช่วยรัตนะ จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ ว หลักสูตรใหม่ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชา
สังคมศึกษา หลักสูตร พ.ศ. 2555 วิชาเอกบังคับ
1 0125111 ศาสนาในประเทศไทย
2 0125251 ประวัติศาสตร์ ไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตรเก่า หลักสูตร กศ.บ.
(หลักสูตร 4 ปี ) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร พ.ศ.
2549 วิชาเอกบังคับ
0118281 ศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)
0107282 ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ
เนื่องจากในระบบประกันคุณภาพกําหนดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะ (ตามเกณฑ์ข้อ 1 ในตัวบ่งชี ้ 7.1) ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและให้ ข้อมูลในแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบให้ คณะกรรมการให้ ข้อมูลในแบบประเมิน และส่งหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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5.2 การโอนย้ ายคณะ (นางสาวรุ่ งทิวา วิลามาศ, นางสาวรั ตนาภรณ์ สิงห์ เทา, นางสาว
สุวภิ า ชิตร, นายภาณุวชิ ญ์ ซินมุข และนายอภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ )
ด้ วยมีนิสติ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี ้
5.2.1 นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เทา และนางสาวสุวิภา ชิตร นิสิต
ชั ้นปี ที่ 2 มีความประสงค์ขอโอนย้ ายคณะจากสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตั ้งแต่ภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.1)
5.2.2 นายภาณุวิชญ์ ซินมุข นิสิตชั้นปี ที่ 2 มีความประสงค์ขอโอนย้ ายคณะจากสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.2)
5.2.3 นายอภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ นิสิตชั้นปี 2 มีความประสงค์ขอโอนย้ ายจากสาขาวิชา
สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.3)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการโอนย้ ายคณะของ
นิสติ ดังกล่าว
มติ เห็นชอบการโอนย้ ายคณะของนิสติ จํานวน 5 ราย ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นางสาวรุ่ งทิวา วิลามาศ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557
2. เห็นชอบให้ นางสาวรั ตนาภรณ์ สิงห์เทา โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557
3. เห็ น ชอบให้ น างสาวสุวิ ภ า ชิ ต ร โอนย้ า ยมาสัง กัด สาขาวิ ช าพลศึก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ตั ้งแต่ภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557
4. เห็นชอบให้ นายภาณุวิชญ์ ซินมุข โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
5. เห็นชอบให้ นายอภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557

5.3 ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง แนวปฏิบัตใิ นการนํานิสิตไปนอกสถานศึกษา
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดการเรี ยนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั ้งใน และนอก
สถานศึกษานั้น เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ จึงกําหนดแนว
ปฏิบัติในการพานิสิตไปเรี ยนรู้ นอกสถานศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณา ร่าง แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว (เอกสารหมายเลข 5.3)
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มติ ไม่เห็นชอบ ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการนํานิสิตไปนอก
สถานศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบในเรื่ องนี ้อยู่แล้ ว ทั้งนี ้มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
จัดทําบันทึกแนวปฏิบตั แิ ละแจ้ งเวียนให้ คณาจารย์ทราบ
5.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดทําสรุ ปรายงานผลการดําเนินการบริ หารความเสี่ยงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. คณะควรมีการวางแผนการดําเนินงานในเรื่ องความเสี่ยงเชิงนโยบายของคณะ โดยนํา
ข้ อเสนอแนะของปี ปั จจุบนั ใช้ วางแผนการบริ หารความเสี่ยงของปี ต่อไป
2. คณะควรเตรี ยมการวางแผนในเรื่ องความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการรับนิสิตไม่ตรงตามแผน
ด้ วย เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ ยึดเกณฑ์การรับนิสิตตามแผนของคุรุสภา ซึ่งอาจไม่สอดคล้ องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย
มติ เห็ น ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยให้ ค ณะ
เตรี ยมการวางแผนรองรับตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
5.5 ผลการประเมินการปฏิบัตงิ านตามกลยุทธ์ ประจําปี 2556
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดทําสรุ ปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2556 ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.1.2)
มติ เห็นชอบสรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2556 โดยให้
เพิ่มข้ อมูลทุนวิจยั ที่ได้ รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนในพระราชดําริ และโรงเรี ยนขาด
แคลนในเขตพื ้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
5.6 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ 2557
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ จดั ทําสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการคณะศึกษาศาสตร์
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.3)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรระบุถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมได้ ตามแผน
2. โครงการที่มีกําหนดจัดในช่วงปลายงบประมาณ ควรมีการรายงานให้ ทราบว่าขณะนี ้ได้
ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ ว และมี แนวโน้ มว่าจะสามารถจัดได้ ตามแผนหรื อไม่ หากไม่สามารถจัดได้ จะมี
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณในส่วนนั้นอย่างไร
มติ เห็นชอบแผนปฏิ บัติการประจํ าปี งบประมาณ 2557 โดยให้ ปรั บรายละเอี ยดตาม
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
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5.7 การประชุมคุรุศึกษา
ด้ วยคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดการประชุมคุรุศกึ ษาในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาตรวจสอบข้ อมูลหลักสูตรตามเอกสารตาราง
นอกเล่ม เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการประชุมวันดังกล่าว
มติ ให้ สาขาวิชาพิจารณาตรวจสอบและให้ ข้อมูลกลับมายังนางสุภาภรณ์ ประดับแสง
ภายในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2557

ปิ ดประชุม

เวลา

17.10 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
ตรวจรายงานการประชุม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
ตรวจรายงานการประชุม

