รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 5/2557
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพฒ
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7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์เกษม เปรมประยูร – แทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. อาจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
3. นางเยาวลักษณ์
พริ กบุญจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

09.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 10 ปี (2558-2567)
มหาวิทยาลัยทักษิ ณกําหนดจัดทํ าแผนมหาวิทยาลัย 10 ปี (2558-2567) ซึ่งกําหนด
เป็ น 3 ช่วงเวลา และกําหนดกลุม่ เป้าหมายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวดังนี ้
(1) ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิ ลนั ธา สปา รี สอร์ ท อําเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่ มีผ้ ูบริ หารมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะต่างๆ เข้ าร่ วมในการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริ หาร ซึง่ มีแนวทางในการผลักดันให้ มหาวิทยาลัยทักษิ ณเป็ นมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าติด
อันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิ ทยาลัยทั่วประเทศ และมีแผนในการเปิ ดคณะใหม่ๆ ซึ่งเน้ นวิทยาการทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมากขึ ้น
(2) ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทย วิลเลจ รี สอร์ ท ตําบล
อ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผ้ บู ริ หารมหาวิทยาลัย คณบดี และหัวหน้ าสํานักงาน เข้ าร่ วมในการจัดทํา
โดยเน้ นการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิ ณ 10 ปี (2558-2567)
(3) ครั ง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะ ฮอทสปริ ง บีช รี สอร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดพังงา มีผ้ บู ริ หารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหน้ าสํานักงาน และเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนเข้ าร่ วมในการจัดทํา โดยเน้ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ 10 ปี (2558-2567)
1.1.2 การจัดงานราตรี ปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิ ณร่ วมกับสมาคมศิษย์ เก่า จัดโครงการ “ราตรี ปาริ ชาต” การกุศล
ครั ง้ ที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็ นการหารายได้ เป็ นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า ในการนี ้ ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิ ณร่ วมโครงการในวันดังกล่าว โดย
สามารถติดต่อขอซื ้อบัตรการกุศลได้ ที่สํานักงานคณะในราคาบัตรละ 450 บาท
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1.1.3 การประชุมสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
สภาคณบดีกําหนดจัดประชุมสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ครั ง้ ที่ 4/2557 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีวาระ
สําคัญในการพิจารณานโยบายการศึกษาเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรรมการท่านใดความ
ประสงค์ เ สนอข้ อ มูล ในเรื่ อ งดัง กล่ า วต่ อ สภาคณบดี หรื อ คสช. สามารถให้ ร ายละเอี ย ดได้ ที่ ค ณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)

1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 การอบรมมาตรฐานความรู้ ของคุรุสภา
คณะศึกษาศาสตร์ กํ าหนดจัดการอบรมมาตรฐานความรู้ ของคุรุ ส ภา ในมาตรฐาน
ความรู้ ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรั บครู และมาตรฐานความรู้ ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขต
สงขลา
1.3.2 การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิ เทศนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2557 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีนิสิตภาคพิเศษเข้ ารับการปฐมนิเทศ
จํานวน 203 คน และภาคปกติจํานวน 47 คน ซึง่ การปฐมนิเทศดังกล่าวเสร็ จสิ ้นด้ วยความเรี ยบร้ อย
1.3.3 การจัดงานทักษิ ณวิชาการ
มหาวิ ท ยาลัย กํ าหนดจัด งานทัก ษิ ณ วิ ช าการ ประจํ า ปี 2557 ในระหว่ า งวัน ที่ 1-3
ตุลาคม 2557 และสําหรับปี ตอ่ ๆ ไป กําหนดจัดงานตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี โดยในปี นี ้กําหนด
จัดงานในหัวข้ อ “การศึกษาและวัฒนธรรม” ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ จดั ประชุมคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณที่จะใช้ ในการจัดกิจกรรมในงานแล้ ว ความคืบหน้ าในเรื่ องดังกล่าวจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.3.4 การจัดงานวันครู โลก
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภากําหนดจัดงานวันครู โลกในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 และให้
มหาวิ ทยาลัยในแต่ล ะภูมิภ าคซึ่ง ประกอบด้ วย มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่น มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ มหาวิท ยาลัย
ราชนคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรค์ โดยมอบหมายให้ คุ รุ ส ภาจัง หวัด
ประสานงานกับ เขตพื น้ ที่ การศึก ษาประชาสัม พัน ธ์ ก ารจัด งาน ทัง้ นี ้ ในส่วนของคณะศึก ษาศาสตร์ จ ะเชิ ญ
คณาจารย์ประชุมเพื่อหารื อการจัดกิจกรรมในงานวันครู โลกต่อไป
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1.3.5 การให้ ความรู้ เรื่ องการนิเทศ
ด้ วยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ กําหนดจัดสัมมนา
ให้ ความรู้ เรื่ องการนิเทศแก่อาจารย์นิเทศก์ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณให้
ความรู้ ในเรื่ องดังกล่าว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์ เมด ทังนี
้ ้ คณะได้ เชิญ
โรงเรี ยนที่ส่งนิสิตออกปฏิบตั ิการสอนซึง่ รวมโรงเรี ยนปฏิบตั ิการสอนของนิสิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี เข้ าร่ วมสัมมนาทัง้ สิ น้ 18 โรงเรี ยน และขอเชิ ญอาจารย์ นิเทศก์ เข้ าร่ วมการสัมมนาในวัน
ดังกล่าวด้ วย
1.4 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
1.4.1 สรุ ปการใช้ เงินงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1 นอกเล่ม
1.4.2 สํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการกระบวนการคิด
วิ เ คราะห์ ง าน ในระหว่างวัน ที่ 6-7 สิ ง หาคม 2557 ณ อาคาร 3 คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ
วิ ท ยาเขตสงขลา โดยมี คุ ณ เรื องชั ย จรุ งศิ ร วั ฒ น์ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนเชี่ ย วชาญ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นวิทยากรให้ ความรู้ ในโครงการดังกล่าว
1.5 ผู้ช่วยคณบดี
ตามที่สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ร่วมกับฝ่ ายวิชาการและพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference of Science
Educators and Teachers หรื อ ISET 2014 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรมแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
นัน้ บัดนีโ้ ครงการดังกล่าวได้ สําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี โดยมีผ้ ูลงทะเบียนเข้ าร่ วมงานประมาณ 180 คน และส่งผล
งานเผยแพร่ รวม 87 ผลงาน ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดโครงการ
ดังกล่าวในครัง้ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 2/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มิถนุ ายน 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
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วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ร่ าง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ...
ด้ วยประธานผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู ได้ เ สนอร่ าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ... ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ร่ าง หลักสูตรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. รายวิ ช า ปรั ช ญาการศึก ษาและการพัฒ นาหลัก สูต ร ควรจะแยกเป็ น 2 รายวิ ช า
เนื่องจากเนื ้อหาในคําอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้ อง
2. รายวิชา จิตวิทยาสําหรั บครู เป็ นการรวมหลายรายวิชาไว้ ด้วยกัน ควรปรั บคําอธิ บาย
รายวิชาให้ กระชับและชัดเจนขึ ้น
3. รายวิชา การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพครู ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ควรตัดคําว่า in school ออก
เพื่อให้ สอดคล้ องกับชื่อวิชาภาษาไทย
มติ เห็นชอบ ร่ าง หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตสาขาวิชาชี พครู หลักสูตรปรั บปรุ ง
พ.ศ... โดยให้ มีการปรับแก้ ไข ดังนี ้
1. ให้ ตรวจสอบข้ อมูลและคุณวุฒิของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรในหน้ าที่ 2-3
ให้ ถกู ต้ อง
2. ให้ ปรั บแก้ ไขรหัสวิชา ชื่อวิชาทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในหน้ าที่ 8-9 ให้
ตรงกับแผนการศึกษา คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบในหน้ าที่ 10-14 และ 25
3. หน้ าที่ 9 ความหมายของรหัสวิชา ในส่วนของ เลข 5 ให้ เปลี่ยนจากคําว่า หมาย
เหตุ เป็ น หมายถึง
4. หน้ าที่ 25 แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบฯ ในรายวิชาการวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ เพิ่มจุดดําในคอลัมน์ที่ 2 ของข้ อ 6 ทักษะด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องการพัฒนา
ผลการเรี ยนรู้ ในแต่ละด้ านในหน้ าที่ 24
5. ในส่ว นของภาคผนวก ก ให้ ป รั บ รู ป แบบการนํ า เสนอประวัติ แ ละข้ อมูล ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ ถกู ต้ องและเป็ นรู ปแบบเดียวกัน
6. ในภาคผนวก ข หน้ า 47 ข้ อ 11 ให้ ตรวจสอบและระบุค่าระดับให้ ครบทุกระดับ
และข้ อ 17 ให้ ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ให้ ถกู ต้ อง
7. ให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของคํ า ข้ อความ การตัด คํ า ให้ ถู ก ต้ อ งตลอดทัง้
เอกสารหลักสูตร
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4.2 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร
กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
เนื่ องจากอาจารย์ ระดับบัณฑิ ตศึกษา มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ เรื่ อง การกําหนดนิ ยามประสบการณ์ ในการทํ าวิจัยของอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข
4.2)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตร กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา ดังนี ้
(1) รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
(3) อาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
(4) อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ
(5) อาจารย์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล

4.3 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจําหลักสูตร
กศ.ม.การวิจัยและประเมิน
เนื่ องจากอาจารย์ ระดับบัณฑิ ตศึกษา มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ เรื่ อง การกําหนดนิ ยามประสบการณ์ ในการทํ าวิจัยของอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.ม.การวิจยั และประเมิน (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตร กศ.ม.การวิจยั และประเมิน ดังนี ้
(1) อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์
(2) อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม
(3) อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
(4) อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์
(5) อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
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4.4 การแต่ ง ตั ง้ อาจารย์ ท่ ีป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิส ระ (อ.ดร.ศิ ล ป์ ชั ย
สุวรรณมณี และ อ.ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ)
ด้ วยสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอชื่ออาจารย์ ดร.
ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี และอาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ เพื่อแต่งตังเป็
้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้ นคว้ าอิสระ เพื่อดูแลและให้ คําปรึ กษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่งตังอาจารย์
้
ทงั ้ 2 คน เป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และการค้ นคว้ าอิสระ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4)
มติ 1. เห็ นชอบการแต่ง ตัง้ อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ เป็ นกรรมการที่ ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยมอบรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต คณะศึก ษาศาสตร์
ตรวจสอบผลงานวิจยั ของอาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาหรื อไม่
2. เห็นชอบการแต่งตัง้ อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี เป็ นกรรมการที่ ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ ทัง้ นี ้ มอบรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต คณะศึก ษาศาสตร์
ตรวจสอบผลงานวิ จัย ในรอบห้ าปี ที่ ผ่ านมาของอาจารย์ ดร.ศิ ล ป์ ชัย สุวรรณมณี ว่าเป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ เรื่ อง การกําหนดนิยามประสบการณ์ ในการทําวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้ นคว้ าอิสระ หรื อไม่ กรณี ประสงค์ จะแต่งตัง้ อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี เป็ นประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระ
4.5 การเที ย บโอนรายวิ ช าเรี ย น (นางสาวปริ ศ นา แดหวามาลั ย , นางสาวปวี ณ า
พรหมทอง, นางสาวศิ ว ลั ก ษณ์ ขุ นนิ คม, นางสาวภั ทรพร คงทอง และนางสาว
สุพัตรา โทจอม)
ด้ วยนิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ จํานวน 5 คน คือ นางสาวปริ ศนา แดหวามาลัย นางสาวปวีณา พรหมทอง นางสาวศิวลักษณ์
ขุนนิ คม นางสาวภัทรพร คงทอง และนางสาวสุพัตรา โทจอม มีความประสงค์ ขอเที ยบโอนรายวิชาที่ เรี ยน
มาแล้ วเนื่องจากย้ ายคณะและเปลี่ยนวิชาเอก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125121 ความรู้ พืน้ ฐานทาง
กฎหมายทัว่ ไป 3(3-0-6) กับรายวิชา 0117292 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.5)
มติ เห็ น ชอบให้ น างสาวปริ ศ นา แดหวามาลัย นางสาวปวี ณ า พรหมทอง นางสาว
ศิวลักษณ์ ขุนนิคม นางสาวภัทรพร คงทอง และนางสาวสุพัตรา โทจอม เที ยบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน
1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125121 ความรู้ พื ้นฐานทางกฎหมายทัว่ ไป 3(3-0-6) กับรายวิชา 0117292 กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การรั บรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาการจ้ าง กรณีนายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์
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
ของคณาจารย์ที่ถงึ กําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่จํานวน 1 รายคือ นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์ (เอกสาร
การประชุมหมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของนายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์

5.2 การบริหารงบประมาณให้ สอดคล้ องกับการปรั บเวลาการเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนใหม่
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล) เสนอให้
คณะหาวิธีการหรื อวางแผนในการบริ หารการใช้ งบประมาณให้ สอดคล้ องกับการเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนตามอาเซียน
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากกระทบต่อการใช้ งบประมาณในโครงการที่ได้ วางแผนการดําเนินงานไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
มติ ที่ประชุมทราบ ทังนี
้ ้ ในส่วนของโครงการหรื อกิจกรรมที่ได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนตามอาเซียนของมหาวิทยาลัย ให้ สาขาวิชาพิจารณาจัดทํ าบันทึกการขอใช้ เงิ นเหลื่อมปี เพื่ อให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

ปิ ดประชุม

เวลา

11.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

