เอกสารการประชุม
หมายเลข 2.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 2/2557
วันจันทร์ ท่ ี 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี – แทน)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
9. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
10. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
11. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
12. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
2. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ลาฝึ กอบรม

เนื่องจาก

ติดภารกิจ
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)

ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

09.35 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน (ไม่ มี)
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้ อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.2.1)
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่ มี)
1.4 เรื่ องแจ้ งจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.4.1 หัวหน้ าสํานักงานคณะ
คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและการแปลง
แผนสูก่ ารปฏิบตั ิ คณะศึกษาศาสตร์ ” ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถนุ ายน 2557 ณ อนันตราสิเการี สอร์ ทแอนด์สปา
จังหวัดตรั ง ในการนี ้ เพื่อความสะดวกในการจัดเตรี ยมที่พักและอาหาร ขอให้ คณาจารย์ทุกท่านยืนยันการ
เดินทางมายังสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2557
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 4/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่
4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 2 รายชื่อผู้ไม่เข้ าประชุมในลําดับที่ 2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
...เนื่องจาก ลาฝึ กอบรม
แก้ ไขเป็ น
...เนื่องจาก ติดภารกิจ
 หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.1.1 ใน (3) ย่อหน้ าที่ 2 ให้ ปรับข้ อความให้ ตอ่ จากย่อหน้ าแรก
 หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยทักษิณ...
แก้ ไขเป็ น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ...
 หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
วิทยาเขตปั ตตานี เป็ นเจ้ าภาพ...
แก้ ไขเป็ น
วิ ท ย า เ ข ต ปั ต ต า นี แ ล ะ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เป็ นเจ้ าภาพ...
 หน้ าที่ 13 วาระที่ 5.3 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
สถานศึกษา ทั้งนี ้มอบรองคณบดี...
แก้ ไขเป็ น
สถานศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบในเรื่ อง
นีอ้ ยู่แล้ ว ทั้งนี ้มอบรองคณบดี...

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขั้นต้ องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าคณะ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้นประจํ าภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556
(เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเล่ม)
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ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
รายวิชาที่มีผ้ ูสอนหลายคน หรื อแบ่งหลายกลุ่ม ควรกํ าหนดให้ มี วิธีการให้ ค่าระดับขั้นให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ วิธีในการคิดค่าระดับขั้นแบบเดียวกัน
มติ เห็นชอบค่าระดับขันประจํ
้
าภาคเรี ยนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556

4.2 เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ นอาจารย์ ตั ว อย่ า งด้ า นการเรี ย นการสอน
ประจําปี พ.ศ. 2556
ด้ วยมหาวิทยาลัยเสนอให้ คณะพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เข้ ารั บการคัดเลือกเป็ นอาจารย์
ตัวอย่างด้ านการเรี ยนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะได้ เวียนแจ้ งให้ สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อ
ปรากฏว่าไม่มีสาขาวิชาใดเสนอชื่อ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เข้ ารับการคัดเลือกเป็ น
อาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ เข้ ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นอาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2556

4.3 ร่ าง หลักสูตร กศ.ด.การบริหารการศึกษา
- เนื่องจากข้ อมูลร่างหลักสูตร กศ.ด.การบริ หารการศึกษาไม่สมบูรณ์ ประธานจึงเลื่อนการ
พิจารณาไปครั้งถัดไป

4.4 การแต่ งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษา
ตามที่อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ ได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นั้น เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษาจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
การแต่งตั ้งอาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข 4.4)
มติ เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ ดร.สุ น ทรี วรรณไพเราะ เป็ นอาจารย์ ป ระจํ า
บัณฑิตศึกษา
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การให้ ความเห็ น ชอบในผลงานทางวิ ช าการเพื่ อขอกํ า หนดตํ า แหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม
ด้ วยอาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม สังกัดสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ได้ เสนอขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคล
ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สมจิตร อุดม มีความ
สอดคล้ องกับ (4) การพัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ เนื่องจากผลงานได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ก่อให้ เกิดการพัฒนาและส่งเสริ ม
ให้ เกิดความเข้ มแข็งและความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน โดยเฉพาะในการพัฒนาระดับสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.2 การโอนย้ ายคณะของนิสิต
ด้ วยมีนิสติ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายดังนี ้
1. นายปริ ญ ญา มาเล็ ก และนางสาวระพี พ รรณ ไพบู ล ย์ นิ สิ ต ชั น้ ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2.1)
2. นายพีรพัฒน์ แก้ วมณี นิสิตชั้นปี ที่ 2
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2.2)
3. นางสาวสุปรี ยา พังยาง นิสิตชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2.3)
4. นางสาวลักขณา เทพเอียด นิสิตชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มี ค วามประสงค์ ข อโอนย้ า ยมาสัง กัด สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ -เคมี คณะศึก ษาศาสตร์ ตั้ง แต่ภ าคเรี ย นต้ น
ปี การศึกษา 2557 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.2.4)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
โอนย้ ายคณะของนิสติ ข้ างต้ น
มติ เห็นชอบการโอนย้ ายคณะของนิสติ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นายปริ ญญา มาเล็ก และนางสาวระพีพรรณ ไพบูลย์ นิสติ ชั้นปี ที่ 2
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
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2. เห็นชอบให้ นายพีรพัฒน์ แก้ วมณี นิสิตชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2557
3. เห็นชอบให้ นางสาวสุปรี ยา พังยาง นิสิตชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตงแต่
ั ้ ภาคเรี ยน
ต้ น ปี การศึกษา 2557
4. เห็ น ชอบให้ นางสาวลั ก ขณา เทพเอี ย ด นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าเคมี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตั ้งแต่ภาค
เรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557

ปิ ดประชุม

เวลา

12.25 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

