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วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การจัดทาํแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 10 ปี (2558-2567) 

มหาวิทยาลยัทักษิณกําหนดจัดทําแผนมหาวิทยาลัย 10 ปี (2558-2567) ซึ่งกําหนด

เป็น 3 ช่วงเวลา และกําหนดกลุม่เป้าหมายในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ดงักลา่วดงันี ้

(1) ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 1-4 กรกฎาคม 2557  ณ  ปิลนัธา สปา รีสอร์ท อําเภอเกาะ

ลนัตา จงัหวดักระบ่ี มีผู้บริหารมหาวิทยาลยัและคณบดีคณะต่างๆ เข้าร่วมในการจดัทําแนวทางการขบัเคลื่อน

มหาวิทยาลยัจากระดบัผู้บริหาร ซึง่มีแนวทางในการผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัทกัษิณเป็นมหาวิทยาลยัชัน้นําติด

อันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีแผนในการเปิดคณะใหม่ๆ ซึ่งเน้นวิทยาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพมากขึน้ 

(2) ครัง้ท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 9-13 กรกฎาคม 2557  ณ  กระบ่ีไทย วิลเลจ รีสอร์ท ตําบล

อา่วนาง อําเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  มีผู้บริหารมหาวิทยาลยั คณบดี และหวัหน้าสํานกังาน เข้าร่วมในการจดัทํา 

โดยเน้นการจดัทํายทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ 10 ปี (2558-2567)  

(3) ครัง้ท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 23-26 กรกฎาคม 2557  ณ  เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จงัหวดัพงังา  มีผู้บริหารมหาวิทยาลยั คณบดี หวัหน้าสํานกังาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ

จดัทําแผนเข้าร่วมในการจดัทํา โดยเน้นการจดัทําแผนปฏิบติัการเพ่ือการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 10 ปี (2558-2567) 

1.1.2 การจัดงานราตรีปาริชาต 

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการ “ราตรีปาริชาต” การกุศล    

ครัง้ท่ี 1 ในวนัเสาร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00-24.00 น.  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตสงขลา  เพ่ือเป็นการหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลยัทักษิณ และสนับสนุนการจัด

กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า ในการนี ้ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัทกัษิณร่วมโครงการในวนัดงักล่าว โดย

สามารถติดตอ่ขอซือ้บตัรการกศุลได้ท่ีสํานกังานคณะในราคาบตัรละ 450 บาท  
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1.1.3 การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

สภาคณบดีกําหนดจดัประชมุสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 4/2557  ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557  ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวาระ

สําคญัในการพิจารณานโยบายการศกึษาเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรรมการท่านใดความ

ประสงค์เสนอข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวต่อสภาคณบดี หรือ คสช. สามารถให้รายละเอียดได้ท่ีคณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 

 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ) 

1.3.1  การอบรมมาตรฐานความรู้ของครุุสภา 

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดการอบรมมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา ในมาตรฐาน

ความรู้ท่ี 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู และมาตรฐานความรู้ท่ี 8 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศกึษา ระหวา่งวนัท่ี 21-25 กรกฎาคม 2557  ณ อาคาร 3 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต

สงขลา 

1.3.2  การปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2557  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีนิสิตภาคพิเศษเข้ารับการปฐมนิเทศ 

จํานวน 203 คน และภาคปกติจํานวน 47 คน ซึง่การปฐมนิเทศดงักลา่วเสร็จสิน้ด้วยความเรียบร้อย 

1.3.3  การจดังานทกัษิณวิชาการ 

มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานทักษิณวิชาการ ประจําปี 2557 ในระหว่างวันท่ี 1-3 

ตลุาคม 2557  และสําหรับปีตอ่ๆ ไป กําหนดจดังานตรงกบัวนัสถาปนามหาวิทยาลยัของทุกปี โดยในปีนีกํ้าหนด

จดังานในหวัข้อ “การศกึษาและวฒันธรรม” ซึง่มหาวิทยาลยัได้จดัประชุมคณะและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสนอขอ

งบประมาณท่ีจะใช้ในการจดักิจกรรมในงานแล้ว ความคืบหน้าในเร่ืองดงักลา่วจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

1.3.4  การจดังานวนัครูโลก 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนดจัดงานวนัครูโลกในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2557 และให้

มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย       

ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมอบหมายให้คุรุสภาจังหวัด

ประสานงานกับเขตพืน้ท่ีการศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทัง้นี ้ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์จะเชิญ

คณาจารย์ประชมุเพ่ือหารือการจดักิจกรรมในงานวนัครูโลกตอ่ไป 
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1.3.5  การให้ความรู้เร่ืองการนิเทศ 

ด้วยสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กําหนดจดัสมัมนา

ให้ความรู้เร่ืองการนิเทศแก่อาจารย์นิเทศก์ โดยขอความอนเุคราะห์ให้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณให้

ความรู้ในเร่ืองดงักล่าว ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมราชมงัคลาสงขลาเมอร์เมด ทัง้นี ้คณะได้เชิญ

โรงเรียนท่ีส่งนิสิตออกปฏิบติัการสอนซึง่รวมโรงเรียนปฏิบติัการสอนของนิสิตจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาทัง้สิน้ 18 โรงเรียน และขอเชิญอาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมการสัมมนาในวัน

ดงักลา่วด้วย 

 

1.4  หวัหน้าสํานักงานคณะ 

1.4.1  สรุปการใช้เงินงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสท่ี 3 

ตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1 นอกเลม่ 

1.4.2  สํานกังานคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการกระบวนการคิด

วิเคราะห์งาน ในระหว่างวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2557  ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ       

วิทยาเขตสงขลา โดยมีคุณเ รืองชัย   จรุงศิรวัฒน์   นัก วิ เคราะห์นโยบายและแผนเ ช่ียวชาญ จาก

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดงักลา่ว 

 

1.5  ผู้ช่วยคณบดี 

ตามท่ีสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference of Science 

Educators and Teachers หรือ ISET 2014 ระหวา่งวนัท่ี 16-18 กรกฎาคม 2557  ณ โรมแรมเมโทรโพล  ภูเก็ต 

นัน้ บดันีโ้ครงการดงักล่าวได้สําเร็จลลุ่วงไปด้วยดี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมาณ 180 คน และส่งผล

งานเผยแพร่รวม 87 ผลงาน ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจดัโครงการ

ดงักลา่วในครัง้ตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 

ครัง้ที่ 2/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 

2/2557 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 9 มิถนุายน 2557 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไมมี่การแก้ไข  
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ร่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

ด้วยประธานผู้ รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้เสนอร่าง

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ... ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ร่าง หลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1. รายวิชา ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ควรจะแยกเป็น 2 รายวิชา 

เน่ืองจากเนือ้หาในคําอธิบายรายวิชาไมส่อดคล้อง 

2. รายวิชา จิตวิทยาสําหรับครู เป็นการรวมหลายรายวิชาไว้ด้วยกนั ควรปรับคําอธิบาย

รายวิชาให้กระชบัและชดัเจนขึน้ 

3. รายวิชา การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครู ในช่ือวิชาภาษาองักฤษ ควรตดัคําว่า in school ออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัช่ือวิชาภาษาไทย 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ... โดยให้มีการปรับแก้ไข ดงันี ้
1. ให้ตรวจสอบข้อมลูและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรในหน้าท่ี 2-3 

ให้ถกูต้อง 
2. ให้ปรับแก้ไขรหัสวิชา ช่ือวิชาทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในหน้าท่ี 8-9 ให้

ตรงกบัแผนการศกึษา คําอธิบายรายวิชา และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบในหน้าท่ี 10-14 และ 25 
3. หน้าท่ี 9 ความหมายของรหสัวิชา ในส่วนของ เลข 5 ให้เปลี่ยนจากคําว่า หมาย

เหต ุเป็น หมายถงึ 
4. หน้าท่ี 25 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในรายวิชาการวิจัยเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ ให้เพ่ิมจดุดําในคอลมัน์ท่ี 2 ของข้อ 6 ทกัษะด้านการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องการพฒันา

ผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้านในหน้าท่ี 24 
5. ในส่วนของภาคผนวก ก ให้ปรับรูปแบบการนําเสนอประวัติและข้อมูลของ

อาจารย์ประจําหลกัสตูรให้ถกูต้องและเป็นรูปแบบเดียวกนั 
6. ในภาคผนวก ข หน้า 47  ข้อ 11 ให้ตรวจสอบและระบุค่าระดบัให้ครบทุกระดบั 

และข้อ 17 ให้ตรวจสอบรหสัวิชา ช่ือวิชาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ถกูต้อง 

7. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคํา ข้อความ การตัดคํา ให้ถูกต้องตลอดทัง้

เอกสารหลกัสตูร 
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4.2 การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 

เน่ืองจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ เร่ือง การกําหนดนิยามประสบการณ์ในการทําวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร กศ.บ.การวดัและประเมินทางการศึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข 

4.2) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร กศ.บ.การวดัและประเมินทางการศกึษา ดงันี ้

(1) รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 

(3) อาจารย์ ดร.ณชัชา  มหปญุญานนท์ 

(4) อาจารย์ ดร.เสาวรส  ย่ิงวรรณะ 

(5) อาจารย์ ดร.วลัลยา  ธรรมอภิบาล 

 

 

4.3 การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

กศ.ม.การวิจัยและประเมิน  

เน่ืองจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ เร่ือง การกําหนดนิยามประสบการณ์ในการทําวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร กศ.ม.การวิจยัและประเมิน (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร กศ.ม.การวิจยัและประเมิน ดงันี ้

(1) อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
(2) อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม 
(3) อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ 
(4) อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์ 
(5) อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ 
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4.4 การแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (อ.ดร.ศิลป์ชัย  

สุวรรณมณี และ อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ) 

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอช่ืออาจารย์ ดร.

ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี และอาจารย์ ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ  เพ่ือแต่งตัง้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระ เพ่ือดูแลและให้คําปรึกษานิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ทัง้ 2 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระ (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.4) 

มต ิ 1. เห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ  เป็นกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

ตรวจสอบผลงานวิจยัของอาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ  วา่เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาหรือไม ่

2.  เห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี  เป็นกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ทัง้นี ้มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

ตรวจสอบผลงานวิจัยในรอบห้าปีท่ีผ่านมาของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี  ว่าเป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง การกําหนดนิยามประสบการณ์ในการทําวิจยัของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระ หรือไม่ กรณีประสงค์จะแต่งตัง้อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี เป็นประธานกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
 

4.5 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย, นางสาวปวีณา      

พรหมทอง, นางสาวศิวลักษณ์  ขุนนิคม, นางสาวภัทรพร คงทอง และนางสาว

สุพัตรา  โทจอม)  

ด้วยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ จํานวน 5 คน คือ นางสาวปริศนา แดหวามาลยั  นางสาวปวีณา พรหมทอง  นางสาวศิวลกัษณ์  

ขุนนิคม  นางสาวภัทรพร คงทอง และนางสาวสุพัตรา  โทจอม มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียน

มาแล้วเน่ืองจากย้ายคณะและเปลี่ยนวิชาเอก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125121 ความรู้พืน้ฐานทาง

กฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) กบัรายวิชา 0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

พฒันานิสิตจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.5)  

มต ิ เห็นชอบให้นางสาวปริศนา แดหวามาลัย  นางสาวปวีณา พรหมทอง  นางสาว       

ศิวลักษณ์ ขุนนิคม  นางสาวภัทรพร คงทอง และนางสาวสุพัตรา โทจอม  เทียบโอนรายวิชาเรียนได้ จํานวน        

1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125121 ความรู้พืน้ฐานทางกฎหมายทัว่ไป 3(3-0-6) กบัรายวิชา 0117292 กฎหมายใน

ชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาการจ้าง กรณีนายสิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของคณาจารย์ท่ีถงึกําหนดเวลาการตอ่สญัญาจ้างฉบบัใหมจํ่านวน 1 รายคือ นายสิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ (เอกสาร

การประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบและรับรองคณุภาพผลงานทางวิชาการของนายสิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์  

 

 

5.2 การบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่ 

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา (อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) เสนอให้

คณะหาวิธีการหรือวางแผนในการบริหารการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกบัการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน

ของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากกระทบตอ่การใช้งบประมาณในโครงการท่ีได้วางแผนการดําเนินงานไว้ลว่งหน้าแล้ว 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ ทัง้นี ้ในสว่นของโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิด-

ปิดภาคเรียนตามอาเซียนของมหาวิทยาลยั ให้สาขาวิชาพิจารณาจัดทําบันทึกการขอใช้เงินเหลื่อมปี เพ่ือให้

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  

 

 

ปิดประชุม เวลา 11.40 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

              ตรวจรายงานการประชมุ 
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