รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2556
วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3
ผูเขาประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(อาจารยเกษม สุริยกัณฑ)
2. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารยวิไลพิน ทองประเสริฐ – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ – รักษาการแทน)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
(อาจารย ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(อาจารยพเยาว อินทสุวรรณ – รักษาการ)
9. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต
(รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ – รักษาการแทน)
12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร
(นางสมนิตย สุกาพัฒน)
13. นางสุภาภรณ ประดับแสง
14. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมเขาประชุม
1. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย ดร.คุณอานันท นิรมล)
2. ผูชวยศาสตราจารยวสันต กาญจนมุกดา
3. อาจารย ดร.ศิริรัตน สินประจักษผล

ผูรวมประชุม
1. อาจารย ดร.พัชรี รมพยอม วิชัยดิษฐ
2. นางอุทัย ศิริคุณ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูชวยคณบดี
นักวิชาการ

13.30 น.

วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 แผนการรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557-2561
คณะศึกษาศาสตรไดทําแผนการรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตรเสนอมหาวิทยาลัย โดย
เปนแผนการรับนิสิตในปการศึกษา 2557-2561 และตอไปนี้จะตองดูแลการรับนิสิตใหเปนไปตามแผน เพื่อให
สอดคลองกับความเห็นของที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรที่แจงวาคุรุสภาจะออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูใหเฉพาะสถาบันการศึกษาที่รับนิสิตตรงตามแผนเทานั้น
1.1.2 การเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ดวยสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยไดกําหนดการประชุม
สภาคณบดี ฯ และเข า พบรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในวั น ที่ 25 กั น ยายน 2556 ในการนี้ หาก
คณะกรรมการมีขอเสนอแนะหรือขอหารือไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหแจงผานคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรได
1.1.3 เกณฑการดํารงตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา
ดวยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดประกาศเกณฑใหมสําหรับผูที่ จะดํารงตําแหน ง
ผูบริหารในสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดวา ผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาใดก็ได แตจะตองมีประสบการณในการบริหาร
1.1.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ
ดวยมีวาระพิจารณาเรงดวนที่ไมสามารถนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรในสมัยสามัญไดทนั จึงกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
สมัยวิสามัญ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
1.2.1.1 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานขอมูล TCI ไปสูคุณภาพ
กลุมที่ 1 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1)
1.2.2 ประธานสาขาวิชา
1.2.2.1 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
ดวยสาขาวิชาไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 1 โครงการคือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการประเมินการเรียนรูสําหรับครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระหวางวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ โรงแรมวีวา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมโครงการ
เปนจํานวนมาก
1.2.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนใน
เขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต ไดจัดโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
วันที่ 26-27 กันยายน 2556 ณ ศูนยสอบของโรงเรียนที่อยูในโครงการ จํานวน 7 ศูนย ซึ่งประกอบดวย
1. โรงเรียน ตชด.มหาราช 1 อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
2. โรงเรียน ตชด.บานประกอบออก อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3. โรงเรียน ตชด.บานชายควน อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
4. โรงเรียน ตชด.สันติราษฎรประชาบํารุง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
5. โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
6. โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
7. โรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภ 2551 อําเภอละงู จังหวัดสตูล

1.3 เรื่องแจงจากหัวหนาสํานักงานคณะ
1.3.1 การจัดงานเกษียณอายุ ประจําป 2556
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กํ า หนดจั ด งานเกษี ย ณอายุ ใ ห กั บ บุ ค ลากรที่ จ ะ
เกษียณอายุในปงบประมาณ 2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ทั้งนี้ ในสวนของคณะศึกษาศาสตรมีบุคลากรที่
เกษียณอายุจํานวน 1 คนคือ รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ เนื่องจากทานไมประสงคใหจัดงาน คณะ
ศึกษาศาสตรจึงงดจัดงานเกษียณอายุในปงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ คณะไดจัดทําโลเกียรติคุณเพื่อเปนที่ระลึก
มอบให
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2556 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.1 บรรทัดที่ 2
ขอความเดิม
สควค. นั้น ทางสถาบัน สสวท. ไดกําหนดอัตรา...
แกไขเปน
สควค. นั้น สภามหาวิทยาลัยทักษิณไดกําหนดอัตรา...
• หนาที่ 3 วาระที่ 1.1.3 บรรทัดที่ 2 และ 4
ขอความเดิม
ปการศึกษา 54
แกไขเปน
ปการศึกษา 2554
วาระที่ 1.2.1.3 ขอ 2 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
โครงการ ตชด. ไดเขารวม.....
แกไขเปน
นักเรียนจากโรงเรียน ตชด. ไดเขารวม.....
• หนาที่ 4 วาระที่ 1.3.2 บรรทัดที่ 4
ขอความเดิม
ไดรับความรวมมือจากสถาบันในเครือเปนอยางดี
แกไขเปน
ไดรับความรวมมือจากสถาบันในเครือเทางามเปนอยางดี
• หนาที่ 6 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 1
ขอความเดิม
...ปการศึกษา 2556 ...
แกไขเปน
...ปการศึกษา 2555 ...
วาระที่ 4.2 เปลี่ยนจากนางสาวมณฑนา เปน อาจารย ดร.มณฑนา
• หนาที่ 8 วาระที่ 4.5 บรรทัดที่ 3
ขอความเดิม
...คณะวิทยาศาสตรโดยรองศาสตราจารย ดร.นิคม ชูศิริ
และอาจารย ดร.สุวิทย คงภักดี ได
แกไขเปน
...โดยรองศาสตราจารย ดร.นิคม ชูศิริ และอาจารย ดร.
สุวิทย คงภักดี คณะวิทยาศาสตร ได
วาระที่ 4.5 ในสวนของขอเสนอแนะจากกรรมการ ขอที่ 1 ใหปรับขอความเปน
การบริหารจัดการหลักสูตรควรใหเปนหลักสูตรรวมของคณะศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตร เนื่องจากเปน
หลักสูตรที่ตองไดรับการรับรองจากคุรุสภาในการขอใบประกอบวิชาชีพครู และจะตองมีการบมเพาะคุณลักษณะ
ความเปนครูตั้งแตเริ่มเขาศึกษา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่แตกตางจากคณะอื่น
และใหเพิ่มขอเสนอแนะขอ 5. ชื่อหลักสูตรควรขึ้นตนดวยหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร
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วาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษาเพื่ อ
สรางสรรคสังคม
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.6 ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาเปนครั้งถัดไป ประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเพื่อสรางสรรคสังคม
โดยมีอาจารย ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ เปนผูนําเสนอ (เอกสารการประชุมหมายเลข 3.1)
ขอเสนอแนะและขอสังเกตจากกรรมการ
การเสนอโครงการควรคํานึงถึงความพรอมในการเปดหลักสูตรทั้งในสวนของอาจารยประจํา
หลักสูตร ความตองการของตลาด และควรระบุใหชัดเจนและกระชับวาหลักสูตรมีจุดเดนอยางไร และตางจากที่
อื่นอยางไร และทําไมจึงเปนหลักสูตร ศศ.ม.
มติ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเพื่อ
สรางสรรคสังคม โดยใหมีการปรับแกไขเอกสารดังนี้
1. ใหเพิ่มขอมูลความตองการของตลาดสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
2. ใหเพิ่มขอมูลความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร
3. ใหตรวจสอบคํา ขอความ ใหถูกตองตลอดทั้งเลมเอกสาร
ทั้ ง นี้ การปรั บ แก ไ ข และการเพิ่ ม ข อ มู ล ในเอกสารให คํ า นึ ง ถึ ง ข อ เสนอแนะและ
ขอสังเกตของกรรมการดวย

3.2 การพัฒนาคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2555
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.1 การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2555 ที่
ประชุมมีขอเสนอแนะใน 3 ประเด็นคือ
1. คณะควรจัดการอบรมพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพไดในระดับ
นานาชาติใหกับบุคลากรสายคณาจารย
2. ควรมีการกําหนดกลไกที่จะสนับสนุนงานวิจัยและกระบวนการผลิตบัณฑิต
3. คณะควรแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานในลั ก ษณะตํ า รา หรื อ หนั ง สื อ ของ
อาจารย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย
ในการนี้ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมมอบหมายผูรับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการ
มติ เห็นชอบการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้

6

1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการ
จัดการอบรมพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการที่สามารถตีพิมพไดในระดับนานาชาติใหกับบุคลากรสาย
คณาจารย
2. มอบรองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการ
กําหนดกลไกที่จะสนับสนุนงานวิจัยและกระบวนการผลิตบัณฑิต และการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ในลักษณะตํารา หรือหนังสือของอาจารย

วาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา / หารือ
4.1 เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยของผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง
ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง ไดเสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่งคณะไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ในเบื้องตนแลว ประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนของผูชวยศาสตราจารย ดร.
นพเกา ณ พัทลุง (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
คําสอนของผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง ดังนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย เปนกรรมการ
3. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท เปนกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนกรรมการและเลขานุการ

4.2 พิจ า ร ณ า ใ หค ว า ม เ ห็น ใ น ผ ล ง า น ท า ง วิช า ก า ร เ พื่ อ ข อ กํา ห น ด ตํ า แ ห น ง
ผูชวยศาสตราจารยของอาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
ดวยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ได
เห็นชอบผลการประเมินการสอนของอาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน โดยสามารถเก็บผลการประเมินไวไดโดย
ไมมีระยะเวลากําหนด ในการนี้ อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน ไดยื่นเอกสารขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นในผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรปรับแกไขเอกสารกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย โดยในสวนของการใชคําควรใชคํา
เดียวกัน เชน นิสิตคณะศึกษาศาสตร กับนิสิตศึกษาศาสตร ควรเลือกใชเพียงคําใดคําหนึ่ง เปนตน
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2. ควรใชรูปแบบการอางอิงแบบเดียวกัน เชน หากระบุเลขหนาในการอางอิง ก็ควรระบุ
ทั้งหมด
3. ควรเพิ่มเติมในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เปนงานวิจัยของไทย ไมควรเนนงานวิจัย
ของตางประเทศอยางเดียว
มติ ที่ประชุมมีความเห็นวาผลงานทางวิชาการของอาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
มีทิศทางสอดคลองกับ (2) เพื่อใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และ (5) กอใหเกิดประโยชนตอวง
วิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรือวิจัยจะเนนการใชนวัตกรรมที่ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก และการเรียนการสอน
และมอบอาจารย ดร.วิ ท วั ฒ น ขั ต ติ ย ะมาน พิ จ ารณาปรั บ แก ไ ขเอกสารตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการ

4.3 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร
ดวยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งที่ 0869/2554 ลงวันที่
20 พฤษภาคม 2554 ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และคณะศึกษาศาสตรไดมี
การปรับเปลี่ยนตําแหนงบางตําแหนงในคณะ ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสวน
งานและหนวยงานภายในของสวนงาน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ขอ 14, 17 และ 18 ที่กําหนดใหมีผูรับผิดชอบงานดาน
การประกันคุณภาพ และดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสวนงานและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจึงใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการของแตละหนวยงานตามโครงสราง รองคณบดีฝายวิจัยและประกัน
คุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร
มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนผูแทนผูปฏิบัติงานภายในสวนงานในคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท
2. อาจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

4.4 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานภายในสวนงาน
เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสวนงานและหนวยงานภายในของสวน
งาน เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว า ด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ขอ 14, 17 และ 18 ที่กําหนดใหมีผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ และ
ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสวนงานและหนวยงานภายใน รองคณบดีฝายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานภายใน
สวนงาน (เอกสารหมายเลข 4.4)
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มติ มอบนางอุทั ย ศิ ริ คุณ ทํ า บั นทึ ก แจ ง ใหส าขาวิ ช าเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น
คณะอนุกรรมการของสาขาวิชา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

4.5 การสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จั ย และนโยบายงานวิ จั ย ด า นความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศ
ดวยอาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดสงเคาโครงวิจัย
เรื่อง “The development of model to support teachers’ capacity in assessment for learning : Case
study of New Zealand” เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดคณะ เปนเงิน 1,457,500 บาท (หนึ่งลานสี่แสน
หาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดคณะ ปละ 30,000
บาท (2 ป) รวมเปนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน)
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะไดตั้งขอสังเกตถึงการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน เนื่องจากใชกรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด แตเนื่องจากงานวิจัยดังกลาวเปนการดําเนินการวิจัย
รวมกับบุคลากรจากประเทศนิวซีแลนด ซึ่งสามารถที่จะสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศในอนาคต
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพื่อกําหนดเปนโยบายการวิจัยดานความ
รวมมือกับตางประเทศของคณะตอไป (เอกสารหมายเลข 4.5 นอกเลม)
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. คณะกรรมการวิจัยระดับคณะที่ไดรับการแตงตั้งควรเปนผูกําหนดนโยบาย/เกณฑ/
รูปแบบการทําวิจัยกับตางประเทศ และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. การนํ า เสนองานวิ จั ย ผู เ สนอควรพิ จ ารณาว า สอดคล อ งกั บ ประเด็ น การวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม
3. การดําเนินงานวิจัยควรพิจารณาวาผลของการวิจัยจะมีผลกระทบตอการเรียนการสอน
หรือการประกันคุณภาพของคณะหรือไม ทั้งนี้ ผูที่จะทํางานวิจัยรวมกับตางประเทศที่จะตองเดินทางไป
ตางประเทศเปนระยะเวลานาน ควรคํานึงถึงภาระหนาที่ หรือภาระงานที่ไดรับผิดชอบไมใหเสียหายดวย
4. ผูเสนอขอรับการสนับสนุนงบการวิจัยควรพิจารณาหาแหลงทุนจากภายนอกดวย โดย
ในสวนของคณะหากใหการสนับสนุนงบการวิจัย คณะควรกําหนดขอบเขตวางานวิจัยจะตองเปนความรวมมือ
กับตางประเทศในลักษณะใด และควรระบุระยะเวลาที่คณะจะใหการสนับสนุนงบประมาณไวอยางชัดเจน
5. ผูเสนอขอรับการสนับสนุนงบวิจัยควรนําเสนอความคิด หรือแนวคิดในการทําวิจัยนั้น
ตอคณะกรรมการวิจัยของคณะเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนในเบื้องตน กอนนําเสนองานวิจัยฉบับเต็มรูปแบบ
มายังคณะ
มติ 1. อนุมัติงบประมาณการทําวิจัยของอาจารย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท จากเงิน
รายไดของคณะศึกษาศาสตรปละ 30,000 บาท เปนระยะเวลา 2 ป รวมเปนเงิน 60,000 บาท และเห็นชอบใน
หลักการในการทําความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศ
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2. มอบคณะกรรมการวิจัยระดับคณะกําหนดนโยบาย/เกณฑในการทํางานวิจัยกับ
ตางประเทศใหชัดเจน โดยใหกําหนดเกณฑใหครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้
(1) ลักษณะความรวมมือกับตางประเทศควรเปนแบบใด
(2) การสนับสนุนงบประมาณจะเปนแบบใด (สนับสนุนบางสวน หรือสนับสนุน
ทั้งหมด)
(3) ระบุระยะเวลาในการใหการสนับสนุนงบประมาณ
(4) การพิจารณาผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารายละเอียดของการวิจัย (กรณีได
ทุนบางสวนจาก สกว. แลวอาจไมตองผานผูทรงคุณวุฒิ)
(5) ความสําคัญของการวิจัย
3. ใหคณะกรรมการวิจัยระดับคณะนํานโยบาย/เกณฑตามขอ 2. เขาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะตอไป

วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)
ด ว ยสาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี ค วามประสงค
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (5 ป) ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกลาว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1 นอกเลม)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป) ดังนี้
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
1 อ.ฐากร สิทธิโชค
ประธานกรรมการ 1 อ.ฐากร สิทธิโชค
2 ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง
กรรมการ
2 ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง
3 ผศ.พรชัย นาคสีทอง
กรรมการ
3 ผศ.พรชัย นาคสีทอง
4 อ.อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
กรรมการ
4 อ.อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
5 อ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ กรรมการและ
5 อ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
เลขานุการ
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5.2

การกําหนดพื้นที่สําหรับซอมรับปริญญาใหบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร
ตามที่สํานักพระราชวังแจงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 23 กันยายน
2556 ฝายฝกซอมบัณฑิตไดกําหนดใหคณะตางๆ กําหนดสถานที่ซอมยอยในวันที่ 20 กันยายน 2556 ประธาน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดสถานที่เพื่อซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในวันที่ 20 กันยายน 2556
มติ เห็นชอบกําหนดพื้นที่สําหรับซอมยอยบัณฑิต ดังนี้
1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
หอง 322-323
2. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
หองแหลงการเรียนรู
3. สาขาวิชาจิตวิทยา
หนาหองสาขาวิชาจิตวิทยา
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หองฝกปฏิบัติการปฐมวัย
5. สาขาวิชาพลศึกษา
โรงยิมอาคารพลศึกษา
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาคารปฏิบัติการเทคโนฯ
7. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรฯ
ลานใตอาคารคณะศึกษาศาสตรใหม
8. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร
อาคารคณะมนุษยศาสตรฯ
ทั้งนี้ หากสาขาวิชาใดพบปญหาจากการใชงานสถานที่ สามารถเปลี่ยนสถานที่ไปใช
งานโรงยิมอาคารพลศึกษาได และใหประสานงานไปยังฝายประชาสัมพันธ และฝายทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ใหแจงนิสิตใหทราบดวย

ปดประชุม

เวลา

17.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ ประดับแสง, นางสมนิตย สุกาพัฒน
ตรวจรายงานการประชุม

