
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 4/2558 

วันจันทร์ที่  20 เมษายน  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

3. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ – แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

11. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

2. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี 2558

และแผนปฏบิัตกิารโครงการบริการวิชาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายละเอียดตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ไม่มี) 

 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

โครงการประชุมวิชาการและปัจฉิมนิเทศ ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม

หมายเลข 1.2.2.1 

 

1.2.3 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ตามท่ีบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างได้เข้าดําเนินการปรับปรุงพืน้ท่ีเพ่ือเตรียมการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูนัน้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในสาขาวิชา         

พลศกึษาและสขุศกึษา จึงเสนอให้คณะประสานงานไปยงัมหาวิทยาลยัในการเปิดใช้สญัญาณอินเตอร์เน็ตของ

สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษาตามปกติโดยเร็ว 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 3/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

3/2558 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 มีนาคม 2558 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 1 รายช่ือผู้ เข้าประชมุลําดบัท่ี 10 

ข้อความเดิม อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินัประจักษ์ผล 

แก้ไขเป็น  อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจักษ์ผล 

หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.2 บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดรับอนมุติังบประมาณ... 

แก้ไขเป็น  ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้รับอนมุติังบประมาณ...  

หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.3 ปรับรายละเอียดใหมด่งันี ้

ข้อความเดิม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ได้

เห็นชอบการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และหลกัสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา นัน้ ขณะนีม้หาวิทยาลยัอนมุติัให้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรทัง้ 2 แล้ว 

แก้ไขเป็น  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ได้

เห็นชอบการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูร ศศ.บ.สือ่ดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้, หลกัสตูร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา, หลกัสตูร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา และหลกัสตูร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

นัน้ ขณะนีม้หาวิทยาลยัอนมุติัให้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรดงักลา่วแล้ว 

หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.1 ในส่วนของข้อเสนอแนะจากกรรมการ ให้ปรับหัวข้อเป็น

ข้อสงัเกตจากกรรมการ และปรับรายละเอียดดงันี ้

ข้อความเดิม การให้ค่าระดบัขัน้ในรายวิชาท่ีเป็นทฤษฎีควรมีความหลากหลาย 

เพ่ือเป็นการจําแนกนิสิต 

แก้ไขเป็น  การให้ค่าระดับขัน้ในรายวิชาท่ีเป็นทฤษฎีควรมีค่าระดับขัน้ ท่ี

หลากหลาย 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในการขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบ รับรองการเผยแพร่

ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1) 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ มีทิศทางสอดคล้องกับ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ และ (1) สอดคล้องกับ

ศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ เน่ืองจาก

ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นิสิตหรือผู้ เรียนได้พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้องสมบรูณ์ และสามารถนําแนวคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ 
และรับรองการเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ ดร.สิทธิชัย  วิชยัดิษฐ ซึ่งการเผยแพร่

เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
 

4.2 การเปล่ียนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ด้วยหลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลง

กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร ประธานกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์) จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศกึษา

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ดงันี ้

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1.  รศ.ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ ประธานกรรมการ 1.  ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม กรรมการ 2.  รศ.ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ กรรมการ 

3.  อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 

3.  อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์ กรรมการ 

4.  อ.ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล   

อินทนิน 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 

 

อาจารย์ประจาํหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสตูร (ใหม่) 

1.  รศ.ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์  1.  รศ.ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์  

2.  ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  2.  ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  

3.  รศ.น้อม  สงัข์ทอง  3.  รศ.น้อม  สงัข์ทอง  

4.  อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์  4.  อ.ดร.จิดาภา  สวุรรณฤกษ์  

5.  อ.ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล   อินทนิน 5.  อ.ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล   อินทนิน 
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4.3 การแต่งตัง้อาจารย์บัณฑติศึกษา 

ด้วยหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มีความประสงค์แต่งตัง้อาจารย์ ดร.   

พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา และอาจารย์ ดร.ชชัวีร์  แก้วมณี  ตําแหน่งอาจารย์ สงักัดสาขาวิชาหลกัสตูรและการ

สอน เป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษาเพ่ือสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลกัสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลกัสูตร

และการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้อาจารย์ดงักล่าว

เป็นอาจารย์บณัฑิตศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองคํา และอาจารย์ ดร.ชัชวีร์     

แก้วมณี  เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา 

 

 

4.4 การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษ (อาจารย์ ดร.ชนธัญ  แสงพุ่ม, อาจารย์อัมพร  หมาดเด็น,  

อาจารย์คัมภีร์  ทองพูน และอาจารย์ไพซอล  ดาโอ๊ะ) 

ด้วยหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ ได้เสนอขอ

แต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ จํานวน 4 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาการแตง่ตัง้บคุคลเป็นอาจารย์พิเศษดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ จํานวน 4 คน คือ 

1. อาจารย์ ดร.ชนธญั  แสงพุ่ม 
2. อาจารย์อมัพร  หมาดเดน็ 
3. อาจารย์คมัภีร์  ทองพนู  
4. อาจารย์ไพซอล  ดาโอ๊ะ 
ทัง้นี ้มอบฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานในการปรับรูปแบบการ

นําเสนอข้อมลูประวติัอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลยั 

 

 

4.5 เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอ

กาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล 

ด้วยอาจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล  ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.5) 

มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล ดงันี ้
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1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 
 
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  (ไม่มี) 

 

 

ปิดประชุม เวลา 14.20 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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