
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 4/2557 

วันอังคารที่  27  พฤษภาคม  2557  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
3. ประธานสาขาวชิาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ วา่ท่ีเรือตรี ดร.พศัรเบศร  แย้มทองคํา – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์เกษม  เปรมประยรู – รักษาการ) 
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา    กรรมการ 
11. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
13. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
2. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางปญุญาภา นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
2. นางเยาวลกัษณ์ พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
3. นางสาวปัทมา   สํานกัโหนด   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 

ประธานกลา่วแนะนําอาจารย์บรรจใุหมจํ่านวน 4 คน ดงันี ้
1. อาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ   สงักดัสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
2. อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี สงักดัสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์ (ภาษาไทย) 
3. อาจารย์วิภาดา พินลา  สงักดัสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์ (สงัคมศกึษา) 
4. อาจารย์วิภาพรรณ  พินลา  สงักดัสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์ (สงัคมศกึษา) 
จากนัน้เข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 แนวทางในการปรับลดการผลิตครู 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.2 นอกเลม่  
1.1.2 สรุปความก้าวหน้าการเตรียมงานวันครูโลก 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.3 นอกเลม่  
1.1.3 ปฏทินิการศึกษาแบบพเิศษสาํหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.4  
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  
1.2.1 รองคณบดฝ่ีายวจิัยและประกันคุณภาพ 

1.2.1.1  การประชุมวชิาการระดับชาต ิมหาวทิยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณกําหนดจัดการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ ครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2557 ภายใต้หวัข้อ : วิจยัเพิ่มมลูคา่ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศกึษาก้าวไกล สงัคมไทย
ยัง่ยืน(Research Adds Value Learning to Economy and Education Advancement and Sustainability of 
Thai Society)  ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองศิริราชสมบตัิครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระหว่าง
วนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557 โดยคณะศกึษาศาสตร์เข้าร่วม 3 กิจกรรมคือ 

(1) จดันิทรรศการทางวิชาการ 
(2) การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์  และอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  
สวุรรณมณี 

(3) การบรรยายพิเศษ ในหวัข้อ “ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม และในโอกาสนีผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม 
ได้รับคดัเลือกให้ได้รับรางวลับคุลากรท่ีมีผลงานวิจยัระดบัชมเชย 

1.2.1.2  การประชุมวชิาการ “ศึกษาศาสตร์วจิัย ครัง้ที่ 1” 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ 
“ศกึษาศาสตร์วิจยั ครัง้ท่ี 1” ระหวา่งวนัท่ี 29–30 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรม เจบี หรรษา  อ.หาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา  โดยมีอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จํานวน  3 ท่าน  ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย  คือ                   
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.สนุทรี  
วรรณไพเราะ 

1.2.1.3  แผนการประเมินคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยทกัษิณ 
(1) ประเมินคณุภาพหลกัสตูรประจําปี 2556 ในวนัท่ี 1-15 กรกฎาคม 2557 
(2) ประเมินคณุภาพภายใน ประจําปี 2556 ในวนัท่ี 1-15 สงิหาคม 2557 โดย

จดัสง่รายงานประเมินตนเองให้ฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพภายในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
 

1.2.2 ประธานสาขาวชิา 
1.2.2.1 ประธานสาขาวชิาจติวทิยา 

สาขาวิชาจิตวิทยาได้ย้ายท่ีทําการมาอยูช่ัน้ 2 (ตรงข้ามหน่วยฝึกสอนฝึกงาน) 
เป็นการชั่วคราว เน่ืองจากท่ีทําการเดิม ชัน้ล่างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ประสบปัญหานกพิราบตายบนฝ้า
เพดาน และสง่กลิน่เหม็นไปทัว่บริเวณท่ีทําการ 
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1.2.2.2 ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ด้วยคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรได้เข้าเย่ียมชมและแลกเปล่ียน

เรียนรู้เร่ืองการปฏิบัติงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557            
ณ อาคาร 3 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

1.2.2.3 ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวจิยั 
(1)  นิสิตและคณาจารย์หลักสูตร กศ.ม. การวิจัยและประเมิน เข้าร่วม

กิจกรรมการประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2557 ภายใต้หวัข้อ : วิจยัเพิ่ม
มลูคา่ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศกึษาก้าวไกล สงัคมไทยยัง่ยืน(Research Adds Value Learning to Economy 
and Education Advancement and Sustainability of Thai Society)  ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองศิริราช
สมบตัคิรบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระหวา่งวนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557 และหน่วยวิจยัการเรียนรู้
เชิงบรูณาการได้เข้าร่วมจดันิทรรศการในครัง้นีด้้วย 

(2) นายมะกาดาฟี  หะยีตะเละ  นิสิตหลกัสตูร กศ.ม.การวิจยัและประเมิน 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
ประจําปี 2557 จํานวน 130,000 บาท จากเร่ือง นวตักรรมการเรียนรู้เชิงบรูณาการองค์ความรู้ท้องถ่ิน “วายงักลูิต” 
กบัสาระการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานในบริบทจงัหวดันราธิวาส 

 
1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1.2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
(1) โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลน

ในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ได้จัดการอบรมกฎหมายสําหรับผู้ บริหารโรงเรียน เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2557  ณ ห้อง 304 อาคารเรียน 3 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจํานวนมาก 

(2) การสอบประมวลความรู้ของนิสิต มีข้อสงัเกตจากการสอบในช่วงท่ีผ่าน
มาซึ่งพบว่ามีการทุจริตในการสอบของนิสิตในระดบัปริญญาโท และพบปัญหาในการออกข้อสอบประมวล
ความรู้ ซึ่งในบางสาขาวิชาใช้ข้อสอบชุดเดียวกับการสอบปลายภาค ทําให้นิสิตรู้ข้อสอบล่วงหน้า ทัง้นี ้บณัฑิต
วิทยาลยัจะแก้ปัญหาดงักลา่วโดยขอความร่วมมืออาจารย์ออกข้อสอบ และบณัฑิตวิทยาลยัจะทําการสุม่ข้อสอบ
เพ่ือใช้ในการสอบเอง 

(3) การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนิสิต บัณฑิตวิทยาลัยได้
นําเสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในเร่ืองของการให้ทนุสนบัสนนุการ
เผยแพร่ผลงานของนิสิตท่ีกําลงัจะสําเร็จการศกึษา ซึ่งจะให้ทนุสนบัสนนุแก่นิสิตท่ีส่งผลงานเผยแพร่ในช่วงท่ีจะ
สําเร็จการศกึษาจริง เพ่ือบณัฑิตวิทยาลยัจะสามารถใช้ประโยชน์จาก KPI ในการเผยแพร่ผลงานของนิสติด้วย 
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพัฒนานิสิต) 
1.3.1  แนวทางการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 กรณีรับนิสิตนกัศกึษาท่ี

ศกึษาชัน้ปีท่ี 5 ในปีการศึกษา 2556 และผู้ สําเร็จการศึกษาหลกัสตูรวิชาชีพครู (5 ปี) รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1.3.1 นอกเลม่ 

1.3.2  นิสติวิชาเอกสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ จํานวน 2 คน คือนายเอกพงษ์  สมหา และ
นายอนุรัตน์  แย้มสวุรรณ  ได้รับรางวลันิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ รางวลัชมเชยจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ 
ศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และในโอกาสนีน้ายเอกพงษ์  สมหา ยงัได้รับรางวลันิสิตดีเดน่รางวลัพระราชทาน
ระดบัอดุมศกึษาด้วย 

1.3.3  หน่วยฝึกสอนฝึกงานได้จัดโครงการสัมมนาผู้ บริหารในโรงเรียนท่ีนิสิต สควค.เข้า
ปฏิบตัิการสอน เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 และจดัโครงการสมัมนาผู้บริหารในโรงเรียนฝึกสอน เม่ือวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2557 ซึง่มีโรงเรียนมาร่วมสมัมนาทัง้หมด 15 โรงเรียน 

1.3.4  ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็นหน่วยจดัการอบรมมาตรฐานความรู้ของ
ครุุสภา 9 มาตรฐานความรู้ ซึง่ได้เร่ิมดําเนินการจดัการอบรมแล้วตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 ท่ีผา่นมา 

 
1.4  หวัหน้าสาํนักงานคณะ 

1.4.1  สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสท่ี 2 
ตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1 

1.4.2  สํานกังานคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557  ณ สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต
สงขลา  ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในวนัดงักลา่วด้วย 

1.4.3  เน่ืองจากมหาวิทยาลยักําหนดให้ส่วนงานวิชาการส่งค่าระดบัประจําภาคเรียนฤดรู้อน    
ปีการศึกษา 2556 ถึงมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 ในการนี  ้จึงกําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในวันท่ี 9 มิถุนายน 2557       
ในการนี ้ขอเชิญคณะกรรมการเข้าประชมุในวนัดงักลา่วด้วย 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 3/2557 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
3/2557 เม่ือวนัพธุท่ี 26 มีนาคม 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.3 บรรทดัสดุท้าย ให้ตอ่ข้อความเพิ่มเติม ดงันี ้“ทัง้นี ้ในสว่น
ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไม่มีปัญหาในการดําเนินการเร่ืองดงักลา่ว” 

 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  
3.1  โครงการปรับแผนคณะศึกษาศาสตร์ 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ท่ี3/2557 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 วาระท่ี 5.3 การปรับแผนกลยทุธ์คณะศกึษาศาสตร์ ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบให้มีการ
ปรับแผนของคณะศกึษาศาสตร์ โดยกําหนดเป็นช่วงหลงัเดือนพฤษภาคม 2557 นัน้ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณากําหนดวนัในการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 

มต ิ เห็นชอบให้กําหนดวนัจดัทําแผนคณะศกึษาศาสตร์เป็นระหว่างวนัท่ี 23-25 มิถนุายน 
2557  ณ  โรงแรมอนนัตรา สเิกา รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอสเิกา จงัหวดัตรัง 

 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 ร่าง โครงการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ตามมติท่ีประชุมคณบดี ผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 20 
มกราคม 2557 เห็นชอบให้มีการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลยั โดยมีลกัษณะเป็นโครงการบริการวิชาการ และมอบให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั 
โดยมีบัณฑิตวิทยาลยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสํานักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ รับผิดชอบร่วม  และมอบให้คณะศึกษาศาสตร์
จดัทําโครงการจดัตัง้ศนูย์ดงักลา่วเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัพิจารณา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณา ร่าง โครงการจดัตัง้ศนูย์ดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรระบรุายละเอียด ผู้ รับผิดชอบ หน้าท่ี การดําเนินการ และวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ศนูย์

พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาฯ ให้ชดัเจน และควรให้สอดคล้องกบัมติท่ีประชมุคณบดี ผู้ อํานวยการ และ
ผู้บริหารระดบัสงู ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 
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มต ิ ให้คณะศึกษาศาสตร์แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและปรับรายละเอียด ร่าง
โครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ และนําเข้าพิจารณาใน
การประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์อีกครัง้ 
 
 

4.2 ร่าง โครงการจัดตัง้กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
ด้วยมหาวิทยาลยัได้มีระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิวา่ด้วย กองทนุพฒันาสว่น

งาน พ.ศ. 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลยั พฒันามาตรฐานคณุภาพ
การศึกษา พฒันาบุคลากรและนิสิต ตลอดจนสนบัสนนุการบริหารจดัการของส่วนงานและมหาวิทยาลยั คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงจัดทํา ร่าง โครงการจัดตัง้กองทุนพฒันาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ร่าง โครงการดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2) 

ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากกรรมการ 
1. การระบุวัตถุประสงค์ในประกาศควรกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารกองทุน 

และวงเงินทัง้หมดเป็นกรอบกว้างๆ  
2. ควรระบรุายละเอียดเกณฑ์การจ่ายเงินทนุในรายการหลกัๆ ไว้ด้วย 
3. มีข้อสงัเกตในข้อ 2 ท่ีมาของเงินกองทุน ข้อ 3)-5) ควรระบุรายละเอียดให้ครอบคลุม

ระเบียบของมหาวิทยาลยัท่ีวา่ หากพ้น 2 ปีแรกไว้ รายได้จากข้อดงักลา่วจะต้องนําเข้ามหาวิทยาลยัด้วย 
มต ิ เห็นชอบ ร่าง โครงการจดัตัง้กองทนุพฒันาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้
1. ช่ือประกาศ ให้ปรับเป็น ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย 

การบริหารกองทนุพฒันาคณะศกึษาศาสตร์ 
2. ในสว่นของวตัถปุระสงค์ ข้อ 1 ให้เพิ่มรายละเอียดในสว่นของการสนบัสนนุงาน/

กิจกรรมของคณะ 
3. ท่ีมาของเงินกองทนุในข้อ 2 ให้เพิ่ม “รายได้จากดอกผลของคณะ” 
4. คณะกรรมการบริหารกองทุนในข้อ 3 ให้ระบุว่าเป็นไปตามข้อ 6 ของระเบียบ

ของมหาวิทยาลยั และไม่ต้องระบช่ืุอคณะกรรมการ 
5. อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ให้เพิ่มข้อ “มีอํานาจในการออกประกาศ.....” 

ไว้ด้วย 
6. ผู้ลงนามในประกาศเป็นเปล่ียนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

7. ให้ปรับแก้ไขเพิ่มเตมิตามข้อเสนอและข้อสงัเกตจากกรรมการ 
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4.3 เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินฯ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ 
4.3.1  เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารคําสอนเพ่ือขอ
กาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต)ิ  

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ได้
เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสารคําสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือคณะอนกุรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
คําสอนของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3.1) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบคุคลเป็นคณะอนกุรรมการประเมินการสอนและเอกสารคําสอน
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต ิดงันี ้

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ เป็นอนกุรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อตวิิทยาภรณ์ เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 
 

 4.3.2  เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
เพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.สมจติร  อุดม)  

ด้วยอาจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอขอรับการ
ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะอนกุรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม  ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัตวิรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์  เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 
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4.4 เสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากติตมิศักดิ์ ประจาํปี 2556 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2557 

ได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตตมิศกัดิ ์ประจําปีการศกึษา 2556 และคณะกรรมการ
ดงักล่าวได้เสนอให้ส่วนงานวิชาการเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ ประจําปีการศึกษา 2556 
จํานวนไม่เกิน 1 ช่ือ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ดงักล่าว 
(เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือ ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล  เข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับ
ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  และมอบนางสภุาภรณ์  ประดบัแสง  จดัเตรียมข้อมลู
และประวตัเิสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

 
 

4.5 การเปล่ียนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
4.5.1  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ  

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรและผู้ รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในการประชมุสมยัสามญั ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัพธุท่ี 
26 มีนาคม 2557 แล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลกัสตูรและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.5.1) 

มต ิ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ.
ภาษาองักฤษ ดงันี ้

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
1.  อาจารย์ปวีณา  จารุธีรพนัธ์ 
2.  อาจารย์วไลพร  ศาสนประดษิฐ์ 
3.  อาจารย์มลฤดี  ทองศรี 
4.  อาจารย์ ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก 
5.  อาจารย์ศภุานนั  พรหมมาก 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  อาจารย์ปวีณา  จารุธีรพนัธ์  ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์วไลพร  ศาสนประดษิฐ์  กรรมการ 
3.  อาจารย์มลฤดี  ทองศรี   กรรมการ 
4.  อาจารย์ ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก  กรรมการ 
5.  อาจารย์ศภุานนั  พรหมมาก  กรรมการ 
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 4.5.2  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
วทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและ
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สิริพทุไธวรรณ 
ได้เกษียณอายรุาชการ  ดงันัน้เพ่ือให้การบริหารจดัการหลกัสตูร กศ.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส์ (เอกสารหมายเลข 4.5.2) 

มต ิ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส์ ดงันี ้

 อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชศูริิ 
 2.  อาจารย์ประชิต  คงรัตน์ 
 3.  อาจารย์ ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ 
 4.  อาจารย์เกษม  เปรมประยรู 
 5.  อาจารย์ ดร.สวุิทย์  คงภกัดี 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชศูริิ   ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์ประชิต  คงรัตน์    กรรมการ 
3.  อาจารย์ ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ  กรรมการ 
4.  อาจารย์เกษม  เปรมประยรู   กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.สวุิทย์  คงภกัดี   กรรมการ 

 
 

4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นายอัสรี  เหล็มโส๊ะ, นายศุภชัย  เพริดพร้อม, นาย  
อัรรอซี  จติภาค, นางสาวเกศรินทร์  มีสุขศรี และนางสาวมาลีวัลย์  ช่วยรัตนะ) 
(1)  นายอัสรี  เหล็มโส๊ะ, นายศุภชัย  เพริดพร้อม และนายอัรรอซี  จิตภาค นิสิตหลกัสูตร

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4          
มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในหลกัสตูรใหม่ กบัรายวิชาในหลกัสตูรเก่า จํานวน 2 รายวิชา 
เน่ืองจากย้ายวิชาเอก (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.6.1)  

 (2)  นางสาวเกศรินทร์  มีสขุศรี และนางสาวมาลีวลัย์  ช่วยรัตนะ นิสิตหลกัสตูรการศึกษา
บณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 3 ซึง่โอนย้ายคณะมาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในหลักสูตรใหม่ กับรายวิชาในหลักสูตรเก่า จํานวน 2 รายวิชา 
(เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.6.2) 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
ของนิสติดงักลา่ว  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสติดงันี ้

1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายอัสรี  เหล็มโส๊ะ, นายศุภชัย  เพริด
พร้อม และนายอรัรอซี  จิตภาค จํานวน 2 รายวิชา ดงันี ้
รายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว หลกัสตูรใหม ่หลกัสตูร กศ.บ. (หลกัสตูร 4 
ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

วิชาเอกบงัคบั 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน หลกัสตูรเก่า หลกัสตูร กศ.บ. 
(หลกัสตูร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา หลกัสตูร พ.ศ. 2549 วิชาเอกบงัคบั 

1 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
เพ่ือการศกึษา 

3(2-2-5) 0317211 ออกแบบส่ือกราฟิกทาง
การศกึษา 

3(2-2-5) 

2 0317232 การผลติส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการศกึษา 3(2-2-5) 0317232 การผลิต ส่ือ วี ดิทัศ น์ เ พ่ือ
การศกึษา 

3(2-2-5) 

 

2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวเกศรินทร์  มีสขุศรี และนางสาว
มาลีวลัย์  ช่วยรัตนะ จํานวน 2 รายวิชา ดงันี ้

รายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว หลกัสตูรใหม ่หลกัสตูร กศ.บ. สาขาวิชา
สงัคมศกึษา หลกัสตูร พ.ศ. 2555 วิชาเอกบงัคบั 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน หลกัสตูรเก่า หลกัสตูร กศ.บ. 
(หลกัสตูร 4 ปี) สาขาวิชาสงัคมศกึษา หลกัสตูร พ.ศ. 

2549 วิชาเอกบงัคบั 
1 0125111 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) 0118281 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) 
2 0125251 ประวติัศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 0107282 ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะ  

เน่ืองจากในระบบประกนัคณุภาพกําหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะ (ตามเกณฑ์ข้อ 1 ในตวับง่ชี ้7.1) ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและให้ข้อมลูในแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้คณะกรรมการให้ข้อมูลในแบบประเมิน และส่งหลงัเสร็จสิน้การประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
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5.2 การโอนย้ายคณะ (นางสาวรุ่งทวิา  วิลามาศ, นางสาวรัตนาภรณ์   สิงห์เทา, นางสาว  
สุวภิา  ชิตร, นายภาณุวชิญ์  ซินมุข และนายอภสิิทธ์ิ  บุรินทรวรวทิย์) 
ด้วยมีนิสติมีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ดงันี ้
5.2.1  นางสาวรุ่งทิวา  วิลามาศ  นางสาวรัตนาภรณ์   สิงห์เทา และนางสาวสวุิภา  ชิตร  นิสิต

ชัน้ปีท่ี 2 มีความประสงค์ขอโอนย้ายคณะจากสาขาวิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาสงักัดสาขาวิชา   
พลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แตภ่าคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.1) 

5.2.2  นายภาณุวิชญ์  ซินมุข  นิสิตชัน้ปีท่ี 2 มีความประสงค์ขอโอนย้ายคณะจากสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น       
ปีการศกึษา 2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.2) 

5.2.3  นายอภิสิทธ์ิ  บุรินทรวรวิทย์  นิสิตชัน้ปี 2 มีความประสงค์ขอโอนย้ายจากสาขาวิชา
สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 (เอกสารหมายเลข 5.2.3) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการโอนย้ายคณะของ
นิสติดงักลา่ว  

มต ิ เห็นชอบการโอนย้ายคณะของนิสติ จํานวน 5 ราย ดงันี ้
1. เห็นชอบให้นางสาวรุ่งทิวา  วิลามาศ  โอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557 
2. เห็นชอบให้นางสาวรัตนาภรณ์   สิงห์เทา โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557 
3. เห็นชอบให้นางสาวสุวิภา  ชิตร  โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557  
4. เห็นชอบให้นายภาณุวิชญ์  ซินมุข  โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 
5. เห็นชอบให้นายอภิสิทธ์ิ  บริุนทรวรวิทย์  โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 
 
 

5.3 ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แนวปฏบิัตใินการนํานิสิตไปนอกสถานศึกษา 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติทัง้ใน และนอก

สถานศึกษานัน้ เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์จึงกําหนดแนว
ปฏิบัติในการพานิสิตไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณา ร่าง แนวปฏิบตัดิงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.3) 
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มต ิ ไม่เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบตัิในการนํานิสิตไปนอก
สถานศกึษา เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีระเบียบในเร่ืองนีอ้ยู่แล้ว ทัง้นีม้อบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต
จดัทําบนัทกึแนวปฏิบตัแิละแจ้งเวียนให้คณาจารย์ทราบ 

  
5.4 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ศกึษาศาสตร์ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. คณะควรมีการวางแผนการดําเนินงานในเร่ืองความเสี่ยงเชิงนโยบายของคณะ โดยนํา

ข้อเสนอแนะของปีปัจจบุนัใช้วางแผนการบริหารความเสี่ยงของปีตอ่ไป 
2. คณะควรเตรียมการวางแผนในเร่ืองความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการรับนิสิตไม่ตรงตามแผน

ด้วย เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์ยึดเกณฑ์การรับนิสิตตามแผนของคุรุสภา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลยั 

มต ิ เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะ
เตรียมการวางแผนรองรับตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ  

 
5.5 ผลการประเมินการปฏบิัตงิานตามกลยุทธ์ ประจาํปี 2556 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2556 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.1.2) 

มต ิ เห็นชอบสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานตามแผนกลยทุธ์ ประจําปี 2556 โดยให้
เพิ่มข้อมลูทนุวิจยัท่ีได้รับการสนับสนนุจากโครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาด
แคลนในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 4 จงัหวดัภาคใต้ ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3  

 
5.6 แผนปฏบิัตกิารประจาํปีงบประมาณ 2557 

ด้วยคณะศกึษาศาสตร์ได้จดัทําสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการคณะศกึษาศาสตร์
ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.3) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรระบถุึงสาเหตท่ีุไม่สามารถจดัโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผน 
2. โครงการท่ีมีกําหนดจดัในช่วงปลายงบประมาณ ควรมีการรายงานให้ทราบว่าขณะนีไ้ด้

ดําเนินการถึงขัน้ตอนใดแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะสามารถจัดได้ตามแผนหรือไม่ หากไม่สามารถจัดได้จะมี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในสว่นนัน้อยา่งไร 

มต ิ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 โดยให้ปรับรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ  
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5.7 การประชุมคุรุศึกษา 
ด้วยคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัการประชมุครุุศกึษาในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2557 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาตรวจสอบข้อมลูหลกัสตูรตามเอกสารตาราง
นอกเลม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการประชมุวนัดงักลา่ว 

มต ิ ให้สาขาวิชาพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อมูลกลบัมายงันางสภุาภรณ์  ประดบัแสง 
ภายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2557  

 
 

ปิดประชุม เวลา 17.10 น. 
 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
 
นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง 
 ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 

 


