รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 7/2558
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 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
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – 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.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ – รักษาการแทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
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. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
2. นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ
3. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์
4. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ปี งบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 ทัง้ นี ้ กรรมการมีข้อเสนอแนะให้
คณะศึก ษาศาสตร์ จัด ทํ ารายงานผลเฉพาะโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ มี ร ายได้ ซึ่ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง บประมาณของ
หน่วยงานหรื อของมหาวิทยาลัย โดยอาจมีรายได้ จากการเก็บค่าลงทะเบียน และเสนอให้ ส่งรายงานดังกล่าว
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยทราบด้ วย
1.1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์
ปี การศึกษา 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2 ทัง้ นี ้ กรรมการมีข้อเสนอให้ ระบุ
เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการในรายงานผลด้ วย
1.1.3 การจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ มีการประชุมหารื อกับอธิการบดี และรองอธิการบดีในการจัดตัง้
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึง่ ในเบื ้องต้ นให้ มีการปรับรายละเอียดในส่วนของรับนักเรี ยน โดยจะเริ่ มรับ
ตังแต่
้ ระดับอนุบาล และให้ คณะศึกษาศาสตร์ ทําแผนก่อสร้ างเพื่อขอรับงบประมาณจากรั ฐบาล โดยคาดว่าจะ
ได้ รับงบประมาณในการดําเนิ นงานก่อสร้ างในปี งบประมาณ 2562 ทัง้ นี ้ รายละเอียดในการจัดตังโรงเรี
้
ยน
สาธิ ตฯ ได้ ถูกบรรจุเข้ าพิ จารณาในการประชุมสภาวิชาการในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และเมื่อผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ วจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทัง้ นี ้ หากสภามหาวิทยาลัยทักษิ ณ
เห็นชอบและอนุมตั ิให้ ดําเนินการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตฯ จะสามารถดําเนินการในส่วนของการออกแบบอาคาร
และพื ้นที่ใช้ งานต่างๆ ได้ ตอ่ ไป
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2.1.1 รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
แจ้ ง ว่ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ รั บ อนุ มัติ ง บประมาณในการก่ อ สร้ างอาคารศูน ย์
ปฏิบตั ิการวิชาชีพครู แล้ ว ซึ่งจะดําเนินการเซ็นสัญญาก่อสร้ างกับบริ ษัทผู้รับเหมาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
พร้ อมกันนี ้ได้ รับอนุมตั ิงบประมาณในการออกแบบอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ด้วย
1.2.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
(1) ฝ่ ายแผนงานของมหาวิ ท ยาลัย ได้ จั ด สรรงบประมาณของหลัก สู ต ร
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปไว้ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได้ แจ้ งไปยังฝ่ ายแผนแล้ ว
ซึง่ จะดําเนินการโอนงบประมาณมายังคณะศึกษาศาสตร์ ตอ่ ไป
(2) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ การสําเร็ จการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา
จะต้ องเผยแพร่ ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้ อมูลของ TCI นัน้ ขณะนี ้หากมีวารสารใดที่มีมาตรฐานการตีพิมพ์
และมีผ้ ูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ สามารถรวบรวมรายชื่อวารสารเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดทําเป็ นรายการวารสารที่สามารถเผยแพร่ แล้ วสําเร็ จการศึกษาได้
1.3 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.3.1 สรุ ปการใช้ เงินงบประมาณประจําปี 2558 ไตรมาสที่ 3
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.3.1
1.3.2 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 2558
เนื่ อ งจากในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 จะมี ว าระพิ จ ารณาค่ า ระดับ ขั น้ ซึ่ ง ต้ อ งส่ ง ถึ ง
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ จึงเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 2558 จากเดิ มวัน ที่ 19 สิ งหาคม 2558 เป็ น วันที่ 10 สิง หาคม 2558 เวลา
13.00 น. โดยสถานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 6/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
6/2558 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไขดังนี ้
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หน้ าที่ 6 วาระที่ 4.3 ในส่วนของมติ บรรทัดที่ 8
ข้ อความเดิม (Speaking and Personality)
แก้ ไขเป็ น
(Speaking and Personality Development for Teacher)
หน้ าที่ 9 วาระที่ 5.5 ชื่อ อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ เป็ น อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การตรวจสอบ-รั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทกั ษ์
ด้ วยอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิ ทัก ษ์ ได้ เสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1 และนอกเล่ม)
มติ 1. รับรองการเผยแพร่ (หนังสือ) ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ซึง่ การ
เผยแพร่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์
โตพิทกั ษ์ มีทิศทางสอดคล้ องกับ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ

4.2 พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่ อขอกํ า หนดตํ า แหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ณั ช ชา
มหปุญญานนท์
ด้ วยอาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ ได้ เสนอขอรั บการประเมินการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อขอกํ าหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่ อ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ณัชชา
มหปุญญานนท์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
เป็ นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
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4.3 พิจารณาผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน
ด้ วยมหาวิท ยาลัยเสนอให้ ส่วนงานรายงานผลการดําเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน เพื่อเตรี ยมการรั บรองการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในเดือนสิงหาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่
ประชุมพิ จ ารณาผลการดํ าเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพระดับ หลัก สูต ร รอบ 9 เดื อน (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 เกณฑ์ การพิจารณารั บรองคุณภาพผลงานประกอบการต่ อสัญญาจ้ างของอาจารย์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ได้ มอบงานบุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ จดั ทําร่ างเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน
ในการต่อสัญญาจ้ างของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ นนั ้ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์ดงั กล่าว
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1 นอกเล่ม
มติ เห็นชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานในการต่อสัญญาจ้ างของอาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. เกณฑ์ การประเมินผลงานสร้ างสรรค์ในกรณี ต่อสัญญาเพื่อบรรจุเป็ นพนักงาน
ประจํา ให้ แก้ ไขเป็ น มีผลงานเชิงประจักษ์ 1 รายการ และได้ นําไปใช้ ประโยชน์แล้ ว
2. เกณฑ์ การประเมินตํารากรณีต่อสัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ ตดั ข้ อ 1.
จัดทํารู ปเล่มโดยการถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรื อทําในรู ปแบบอื่น เช่น ซีดีรอม
3. เกณฑ์ การประเมินหนังสือในกรณี ต่อสัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ ตดั
ข้ อ 1. จัดทําเป็ นรู ปเล่มโดยพิมพ์ที่โรงพิมพ์ หรื อสํานักพิมพ์ และกรณีตอ่ สัญญาเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานประจํา ให้
ปรับรายละเอียดดังนี ้
3.1 จัดทําเป็ นรู ปเล่ม หรื อทําในรู ปแบบอื่น เช่น ซีดีรอม
3.2 รู ปแบบข้ อมูลในหนังสือประกอบด้ วย คํานํา สารบัญ เนื ้อเรื่ อง การวิเคราะห์
การสรุ ป การอ้ างอิงและบรรณานุกรม โดยมีอ้างอิงแหล่งข้ อมูลที่ทนั สมัยและครบถ้ วนสมบูรณ์
3.3 เผยแพร่ หรื อใช้ ในการเรี ยนการสอนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรี ยน
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5.2 พิจารณารั บรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ในการต่ อสัญญาจ้ าง กรณีอาจารย์ ดร.
พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา
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
ของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา ที่ถึงกําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2)
มติ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา โดยให้ ปรั บรู ปแบบ
ของ มคอ.3 ให้ เป็ นแบบของมหาวิทยาลัย

5.3 พิจารณาการโอนย้ ายคณะของนางสาวสุดารั ตน์ แก้ วเพ็ง, นายณัฐพงศ์ เพ็งสกุล
และนางสาวอรอนงค์ ไกรเทพ
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอย้ ายคณะ ดังนี ้
(1) นางสาวสุดารัตน์ แก้ วเพ็ง รหัส 571011254 มีความประสงค์ขอโอนย้ ายจากสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้
ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3.1)
(2) นายณัฐพงศ์ เพ็งสกุล รหัส 571011657 มีความประสงค์ขอโอนย้ ายจากสาขาวิชาการ
ปกครองท้ องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาค
เรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3.2)
(3) นางสาวอรอนงค์ ไกรเทพ รหัส 561011155 มีความประสงค์ขอโอนย้ ายจากสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตังแต่
้ ภาคเรี ยน
ต้ น ปี การศึกษา 2558 (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.3.3)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการโอนย้ ายคณะของ
นิสิตดังกล่าว
มติ เห็นชอบการโอนย้ ายคณะของนิสิต จํานวน 3 รายดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นางสาวสุดารัตน์ แก้ วเพ็ง โอนย้ ายมาสังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตงแต่
ั ้ ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558
2. เห็นชอบให้ นายณัฐพงศ์ เพ็งสกุล และนางสาวอรอนงค์ ไกรเทพ โอนย้ ายมา
สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตงแต่
ั ้ ภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2558
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5.4 พิจารณาตรวจสอบ-รั บรองการเผยแพร่ ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานที่เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ ของ รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรั พย์
ด้ วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิ รัน ดร์ จุลทรั พย์ ได้ เสนอผลงานทางวิ ชาการเพื่ อขอกํ าหนด
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาจิตวิทยา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.4 นอกเล่ม)
มติ 1. รั บรองการเผยแพร่ ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นิ รันดร์ จุลทรั พย์ ซึ่งการ
เผยแพร่ เป็ นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ที่ ป ระชุม มี ค วามเห็ น ว่าผลงานทางวิ ชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.นิ รั น ดร์
จุลทรั พย์ มีทิศทางสอดคล้ องกับ (2) เพื่อให้ ร้ ู เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลก (4) พัฒนาและส่งเสริ ม
ชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5) ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เนื่องจากทิศทางการศึกษาหรื อ
วิจยั มุง่ เน้ นการให้ ความสําคัญและการพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม และให้ ร้ ู เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริ บทโลก

5.5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตร กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
ด้ วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ อ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.5 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
ดังนี ้
1
2
3
4
5

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว ประธานกรรมการ
อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
กรรมการ
อ.ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา กรรมการ
อ.เพชรา วงศ์ ประไพโรจน์ กรรมการ
อ.ดร.ชัชวีร์ แก้ วมณี
กรรมการและ
เลขานุการ

1
2
3
4
5

อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
อ.ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว
ประธานกรรมการ
อ.ดร.วิภาฤดี วิภาวิน
กรรมการ
อ.ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา
กรรมการ
อ.นรเศรษฐ์ ศรีแก้ วกุล
กรรมการ
อ.ดร.ชัชวีร์ แก้ วมณี
กรรมการและ
เลขานุการ

5.6 (ร่ าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง แนวปฏิบัติในการทําสารนิพนธ์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างเสริมสันติสุขชายแดนใต้
ด้ วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างเสริ มสันติสขุ ชายแดนใต้ ได้ จัดทํา
(ร่ าง) ประกาศคณะศึก ษาศาสตร์ เรื่ อ ง แนวปฏิ บัติ ใ นการทํ าสารนิ พ นธ์ หลัก สูต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสร้ างเสริ มสันติสขุ ชายแดนใต้ เพื่อให้ การทําสารนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรดังกล่าวมีมาตรฐานและ
คุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา (ร่ าง) ประกาศดังกล่าว
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ข้ อสังเกตจากรรมการ
1. การจัดทํา (ร่ าง) ประกาศดังกล่าว สามารถจัดทําเป็ นแนวปฏิบตั ิใช้ ภายในสาขาวิชาได้
หรื อไม่
2. ประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ จําเป็ นจะต้ องมีทงั ้ 2 คน
หรื อไม่ ถ้ าจําเป็ นต้ องมีก็ควรเอาคําว่า (ถ้ ามี) ในส่วนของกรรมการที่ปรึ กษาสารนิพนธ์
ออก
มติ เห็นชอบ (ร่ าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง แนวปฏิ บัติในการทํ าสารนิ พนธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างเสริ มสันติสขุ ชายแดนใต้ โดยให้ มีการปรับแก้ ไขรายละเอียด
ดังนี ้
1. บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
...สาขาวิชาการเสริมสร้ างสันติสขุ ายแดนใต้
แก้ ไขเป็ น
...สาขาวิชาการสร้ างเสริมสันติสขุ ชายแดนใต้
2. ข้ อ 5 ชื่อหัวข้ อ
ข้ อความเดิม
ข้ อ 5 องค์ประกอบหรื อคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
สานิพนธ์
แก้ ไขเป็ น
ข้ อ 5 องค์ประกอบหรื อคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์
3. ข้ อ 5 บรรทัดที่ 6
ข้ อความเดิม
...หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตาํ กว่ า...
แก้ ไขเป็ น
...หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ต่าํ กว่ า...
4. ให้ สาขาวิชาพิจารณาตามข้ อสังเกตของกรรมการ
5. ให้ สาขาวิ ช าตรวจสอบการลงนามของคณบดี ค ณะศึก ษาศาสตร์ ว่าสามารถ
ลงนามในประกาศดังกล่าวได้ หรื อไม่ หากสามารถลงนามได้ ให้ ดําเนินการปรั บ
แก้ ไขแล้ ว ส่งมายังคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาดําเนินการต่อไป

ปิ ดประชุม

เวลา

15.30 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

