รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 4/2558
วันจันทร์ ท่ ี 20 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
3. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริ ฐ – แทน)
4. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
5. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ
2. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2558
และแผนปฏิบัตกิ ารโครงการบริการวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ไม่ มี)
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โครงการประชุมวิชาการและปั จฉิ มนิ เทศ ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม
หมายเลข 1.2.2.1
1.2.3 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ตามที่บริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างได้ เข้ าดําเนินการปรั บปรุ งพืน้ ที่เพื่อเตรี ยมการก่อสร้ าง
อาคารศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารวิช าชี พ ครู นัน้ ส่ง ผลให้ มหาวิ ท ยาลัยระงับ การใช้ สัญ ญาณอิ นเตอร์ เ น็ ต ในสาขาวิ ช า
พลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ คณะประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในการเปิ ดใช้ สญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตของ
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาตามปกติโดยเร็ ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 3/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 1 รายชื่อผู้เข้ าประชุมลําดับที่ 10
ข้ อความเดิม
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินัประจักษ์ ผล
แก้ ไขเป็ น
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
หน้ าที่ 2 วาระที่ 1.1.2 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรั บอนุมตั ิงบประมาณ...
แก้ ไขเป็ น
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ รับอนุมตั ิงบประมาณ...
หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.3 ปรับรายละเอียดใหม่ดงั นี ้
ข้ อความเดิม
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้
เห็นชอบการพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสูตร ศศ.บ.สื่อดิจิทัลเพื่อการเรี ยนรู้ และหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา นัน้ ขณะนี ้มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรทัง้ 2 แล้ ว
แก้ ไขเป็ น
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้
เห็นชอบการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร ศศ.บ.สือ่ ดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้ , หลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา, หลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นัน้ ขณะนี ้มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
หน้ า ที่ 5 วาระที่ 4.1 ในส่ ว นของข้ อ เสนอแนะจากกรรมการ ให้ ป รั บ หัว ข้ อ เป็ น
ข้ อสังเกตจากกรรมการ และปรับรายละเอียดดังนี ้
ข้ อความเดิม
การให้ ค่าระดับขัน้ ในรายวิชาที่เป็ นทฤษฎีควรมีความหลากหลาย
เพื่อเป็ นการจําแนกนิสิต
แก้ ไขเป็ น
การให้ ค่ า ระดับ ขัน้ ในรายวิ ช าที่ เ ป็ น ทฤษฎี ค วรมี ค่ า ระดับ ขัน้ ที่
หลากหลาย

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)
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วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การตรวจสอบ-รั บ รองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็น ในการขอกํ า หนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
ด้ วยอาจารย์ ดร.สิ ทธิ ชัย วิ ชัย ดิษฐ ได้ เสนอผลงานทางวิ ชาการเพื่ อขอกํ าหนดตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ รับรองการเผยแพร่
ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1)
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาตรวจสอบแล้ ว มีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดร.สิทธิ ชัย วิชัยดิษฐ มี ทิศทางสอดคล้ องกับ (5) ก่อให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อวงวิชาการ และ (1) สอดคล้ องกับ
ศักยภาพหรื อทรัพยากรของแต่ละพื ้นที่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ เนื่องจาก
ทิ ศ ทางการศึก ษาหรื อ วิ จัย มุ่ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต หรื อ ผู้ เ รี ย นได้ พัฒ นาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ และสามารถนําแนวคิดที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ไปใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ
และรั บรองการเผยแพร่ งานวิจัยของอาจารย์ ดร.สิทธิ ชัย วิชยั ดิษฐ ซึ่งการเผยแพร่
เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 การเปลี่ ยนแปลงกรรมการผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตร กศ.ม.สาขาวิ ชาการศึ กษาเพื่ อ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ด้ วยหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รันดร์ จุลทรั พย์ ) จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาการเปลี่ย นแปลง
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี ้
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม กรรมการ
3. อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
กรรมการและ
เลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
รศ.น้ อม สังข์ทอง
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ประธานกรรมการ
รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
กรรมการ
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
กรรมการ
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล
กรรมการและ
อินทนิน
เลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
รศ.น้ อม สังข์ทอง
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

5

4.3 การแต่ งตัง้ อาจารย์ บัณฑิตศึกษา
ด้ วยหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความประสงค์ แต่งตังอาจารย์
้
ดร.
พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา และอาจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้ วมณี ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน เป็ นอาจารย์ ประจําบัณฑิตศึกษาเพื่อสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตังอาจารย์
้
ดงั กล่าว
เป็ นอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็ นชอบการแต่งตัง้ อาจารย์ ดร.พัศ รเบศวร์ แย้ มทองคํา และอาจารย์ ดร.ชัช วี ร์
แก้ วมณี เป็ นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา

4.4 การแต่ งตัง้ อาจารย์ พเิ ศษ (อาจารย์ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม, อาจารย์ อัมพร หมาดเด็น,
อาจารย์ คัมภีร์ ทองพูน และอาจารย์ ไพซอล ดาโอ๊ ะ)
ด้ วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้ ได้ เสนอขอ
แต่งตัง้ บุคคลเป็ นอาจารย์ พิเศษ จํ านวน 4 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิ สิต จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาการแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นอาจารย์พิเศษดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4)
มติ เห็ นชอบการแต่ง ตัง้ บุค คลเป็ นอาจารย์ พิ เศษในหลัก สูต รประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเสริ มสร้ างสันติสขุ ชายแดนใต้ จํานวน 4 คน คือ
1. อาจารย์ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม
2. อาจารย์อมั พร หมาดเด็น
3. อาจารย์คมั ภีร์ ทองพูน
4. อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ ะ
ทัง้ นี ้ มอบฝ่ ายวิช าการฯ คณะศึก ษาศาสตร์ ประสานงานในการปรั บ รู ป แบบการ
นําเสนอข้ อมูลประวัติอาจารย์พิเศษให้ เป็ นไปตามรู ปแบบของมหาวิทยาลัย

4.5 เสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล
ด้ วยอาจารย์ ดร.คุณอานัน ท์ นิ รมล ได้ เสนอขอรั บการประเมิ นการสอนเพื่ อขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ (ไม่ มี)

ปิ ดประชุม

เวลา

14.20 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม

นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

เป็ นประธานอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการ
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

