
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 7/2558 

วันพุธที่  15 กรกฎาคม  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 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – 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.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ – รักษาการแทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

10. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง     กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    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   ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์   ติดภารกิจ 

3. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ 

2. นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

3. นางเยาวลกัษณ์  พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

4. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 ทัง้นี ้กรรมการมีข้อเสนอแนะให้

คณะศึกษาศาสตร์จัดทํารายงานผลเฉพาะโครงการบริการวิชาการท่ีมีรายได้ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของ

หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลยั โดยอาจมีรายได้จากการเก็บค่าลงทะเบียน และเสนอให้ส่งรายงานดงักล่าว

เพ่ือให้มหาวิทยาลยัทราบด้วย 

1.1.2 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง คณะศึกษาศาสตร์    

ปีการศึกษา 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2 ทัง้นี ้กรรมการมีข้อเสนอให้ระบุ

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการในรายงานผลด้วย 

1.1.3 การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

คณะศกึษาศาสตร์ได้มีการประชุมหารือกบัอธิการบดี และรองอธิการบดีในการจัดตัง้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่ในเบือ้งต้นให้มีการปรับรายละเอียดในส่วนของรับนกัเรียน โดยจะเร่ิมรับ

ตัง้แต่ระดบัอนุบาล และให้คณะศกึษาศาสตร์ทําแผนก่อสร้างเพ่ือขอรับงบประมาณจากรัฐบาล โดยคาดว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562   ทัง้นี ้รายละเอียดในการจัดตัง้โรงเรียน

สาธิตฯ ได้ถูกบรรจุเข้าพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 และเม่ือผ่านความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้วจะนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป ทัง้นี ้หากสภามหาวิทยาลยัทักษิณ

เห็นชอบและอนุมติัให้ดําเนินการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตฯ จะสามารถดําเนินการในส่วนของการออกแบบอาคาร

และพืน้ท่ีใช้งานตา่งๆ ได้ตอ่ไป 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

1.2.1.1  รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง 

แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์

ปฏิบติัการวิชาชีพครูแล้ว ซึ่งจะดําเนินการเซ็นสญัญาก่อสร้างกบับริษัทผู้ รับเหมาในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

พร้อมกนันีไ้ด้รับอนมุติังบประมาณในการออกแบบอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ด้วย 

 

1.2.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  

(1) ฝ่ายแผนงานของมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณของหลักสูตร

การศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ไปไว้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั โดยทางบณัฑิตวิทยาลยัได้แจ้งไปยงัฝ่ายแผนแล้ว 

ซึง่จะดําเนินการโอนงบประมาณมายงัคณะศกึษาศาสตร์ตอ่ไป 

(2) ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้การสําเร็จการศกึษาของนิสิตบณัฑิตศกึษา

จะต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลูของ TCI นัน้ ขณะนีห้ากมีวารสารใดท่ีมีมาตรฐานการตีพิมพ์ 

และมีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ สามารถรวบรวมรายช่ือวารสารเพ่ือเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา

จดัทําเป็นรายการวารสารท่ีสามารถเผยแพร่แล้วสําเร็จการศกึษาได้ 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.3.1  สรุปการใช้เงนิงบประมาณประจาํปี 2558 ไตรมาสที่ 3 

รายละเอียดตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.3.1 

1.3.2  การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ในเดือนสิงหาคม 2558 

เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม 2558 จะมีวาระพิจารณาค่าระดับขัน้ ซึ่งต้องส่งถึง

มหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 คณะศกึษาศาสตร์จึงเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร์ในเดือนสิงหาคม 2558 จากเดิมวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 เป็นวันท่ี 10 สิงหาคม 2558  เวลา      

13.00 น. โดยสถานท่ีประชมุจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 6/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

6/2558 เม่ือวนัพุธท่ี 17 มิถุนายน 2558 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไขดงันี ้
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 หน้าท่ี 6 วาระท่ี 4.3 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 8 

 ข้อความเดิม (Speaking and Personality) 

 แก้ไขเป็น (Speaking and Personality Development for Teacher) 

 หน้าท่ี 9 วาระท่ี 5.5 ช่ือ อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ เป็น อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจกัษ์ผล 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอ

กาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพทิกัษ์ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1 และนอกเลม่) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ (หนงัสือ) ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์  ซึง่การ

เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 2. ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์         

โตพิทกัษ์  มีทิศทางสอดคล้องกบั (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 
 

 

4.2 พิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพื่ อขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ณัชชา            

มหปุญญานนท์ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์ ได้เสนอขอรับการประเมินการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือ

คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ณัชชา  

มหปญุญานนท์ (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ณชัชา  มหปญุญานนท์ ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  เป็นประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ  เป็นอนกุรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  
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4.3 พจิารณาผลการดาํเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 

ด้วยมหาวิทยาลัยเสนอให้ส่วนงานรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาระดบัหลกัสูตร ประจําปีการศกึษา 2557 รอบ 9 เดือน เพ่ือเตรียมการรับรองการประเมินการประกัน

คณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูรในเดือนสิงหาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบผลการดําเนินงานการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร รอบ 9 เดือน 

 

 
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 เกณฑ์การพจิารณารับรองคุณภาพผลงานประกอบการต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 5/2558 เม่ือ

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ได้มอบงานบคุคลของคณะศกึษาศาสตร์จดัทําร่างเกณฑ์การประเมินคณุภาพผลงาน

ในการตอ่สญัญาจ้างของอาจารย์ในคณะศกึษาศาสตร์นัน้ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเกณฑ์ดงักล่าว

ตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่ 

มต ิ เห็นชอบเกณฑ์การประเมินคณุภาพผลงานในการตอ่สญัญาจ้างของอาจารย์ในคณะ

ศกึษาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

1. เกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ในกรณีต่อสญัญาเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน

ประจํา ให้แก้ไขเป็น มีผลงานเชิงประจกัษ์ 1 รายการ และได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว 

2. เกณฑ์การประเมินตํารากรณีต่อสญัญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลยั ให้ตดัข้อ 1. 

จดัทํารูปเลม่โดยการถ่ายสําเนาเย็บเลม่ หรือทําในรูปแบบอ่ืน เช่น ซีดีรอม 

3. เกณฑ์การประเมินหนังสือในกรณีต่อสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั ให้ตดั 

ข้อ 1. จดัทําเป็นรูปเลม่โดยพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ หรือสํานกัพิมพ์ และกรณีตอ่สญัญาเพ่ือบรรจเุป็นพนกังานประจํา ให้

ปรับรายละเอียดดงันี ้

3.1  จดัทําเป็นรูปเลม่ หรือทําในรูปแบบอ่ืน เช่น ซีดีรอม 

3.2  รูปแบบข้อมลูในหนงัสือประกอบด้วย คํานํา สารบญั เนือ้เร่ือง การวิเคราะห์ 

การสรุป การอ้างอิงและบรรณานกุรม โดยมีอ้างอิงแหลง่ข้อมลูท่ีทนัสมยัและครบถ้วนสมบรูณ์ 

3.3  เผยแพร่ หรือใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ภาคเรียน 
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5.2 พจิารณารับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ในการต่อสัญญาจ้าง กรณีอาจารย์ ดร.

พัศรเบศวร์  แย้มทองคาํ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองคํา ท่ีถึงกําหนดเวลาการต่อสญัญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม

หมายเลข 5.2) 

มต ิ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองคํา โดยให้ปรับรูปแบบ

ของ มคอ.3 ให้เป็นแบบของมหาวิทยาลยั  

 

 

5.3 พิจารณาการโอนย้ายคณะของนางสาวสุดารัตน์  แก้วเพ็ง, นายณัฐพงศ์  เพ็งสกุล 

และนางสาวอรอนงค์  ไกรเทพ 

ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอย้ายคณะ ดงันี ้

(1)  นางสาวสดุารัตน์  แก้วเพ็ง  รหสั 571011254 มีความประสงค์ขอโอนย้ายจากสาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มาสงักัดสาขาวิชาสงัคมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่

ภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3.1) 

(2) นายณฐัพงศ์  เพ็งสกลุ  รหสั 571011657  มีความประสงค์ขอโอนย้ายจากสาขาวิชาการ

ปกครองท้องถ่ิน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาค

เรียนต้น ปีการศกึษา 2558 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3.2) 

(3) นางสาวอรอนงค์  ไกรเทพ  รหสั 561011155  มีความประสงค์ขอโอนย้ายจากสาขาวิชา

ภมิูศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียน

ต้น ปีการศกึษา 2558 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3.3) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการโอนย้ายคณะของ

นิสิตดงักลา่ว 

มต ิ เห็นชอบการโอนย้ายคณะของนิสิต จํานวน 3 รายดงันี ้

1. เห็นชอบให้นางสาวสุดารัตน์  แก้วเพ็ง โอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 

2. เห็นชอบให้นายณัฐพงศ์  เพ็งสกุล และนางสาวอรอนงค์  ไกรเทพ  โอนย้ายมา

สงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 
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5.4 พิจารณาตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอ

ขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ของ รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ 

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาจิตวิทยา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นใน

ผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.4 นอกเลม่) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  ซึ่งการ

เผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 2. ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์       

จุลทรัพย์  มีทิศทางสอดคล้องกับ (2) เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (4) พัฒนาและส่งเสริม

ชุมชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เน่ืองจากทิศทางการศกึษาหรือ

วิจยัมุง่เน้นการให้ความสําคญัและการพฒันาเยาวชนเพ่ือพฒันาสงัคม และให้รู้เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทโลก 
 

 

5.5 พจิารณาการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ด้วยหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ

อาจารย์ประจําหลกัสตูร ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.5 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจําหลกัสูตร กศ.บ.การศึกษาปฐมวยั 

ดงันี ้

อาจารย์ประจาํหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสตูร (ใหม่) 

1 อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว ประธานกรรมการ 1 อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว ประธานกรรมการ 

2 อ.ดร.วิภาฤด ี วิภาวิน กรรมการ 2 อ.ดร.วิภาฤด ี วิภาวิน กรรมการ 

3 อ.ดร.พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา กรรมการ 3 อ.ดร.พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา กรรมการ 

4 อ.เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์ กรรมการ 4 อ.นรเศรษฐ์  ศรีแก้วกุล กรรมการ 

5 อ.ดร.ชชัวีร์  แก้วมณี ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 

5 อ.ดร.ชชัวีร์  แก้วมณี ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 

 

 

5.6 (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการทําสารนิพนธ์ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาการสร้างเสริมสันตสุิขชายแดนใต้ 

ด้วยหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสนัติสขุชายแดนใต้ ได้จัดทํา 

(ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการทําสารนิพนธ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสร้างเสริมสนัติสขุชายแดนใต้ เพ่ือให้การทําสารนิพนธ์ของนิสิตหลกัสตูรดงักล่าวมีมาตรฐานและ

คณุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา (ร่าง) ประกาศดงักลา่ว 
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ข้อสังเกตจากรรมการ 

1. การจัดทํา (ร่าง) ประกาศดงักล่าว สามารถจดัทําเป็นแนวปฏิบติัใช้ภายในสาขาวิชาได้

หรือไม ่ 

2. ประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ จําเป็นจะต้องมีทัง้ 2 คน

หรือไม่ ถ้าจําเป็นต้องมีก็ควรเอาคําว่า (ถ้ามี) ในส่วนของกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์

ออก 

มต ิ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการทําสารนิพนธ์ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสนัติสขุชายแดนใต้ โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียด

ดงันี ้ 

1. บรรทดัท่ี 1  

ข้อความเดิม  ...สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุายแดนใต้ 

แก้ไขเป็น  ...สาขาวิชาการสร้างเสริมสนัติสขุชายแดนใต้ 

2. ข้อ 5 ช่ือหวัข้อ 

ข้อความเดิม  ข้อ 5 องค์ประกอบหรือคณุสมบติัของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

สานิพนธ์ 

แก้ไขเป็น  ข้อ 5 องค์ประกอบหรือคณุสมบติัของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

   สารนิพนธ์ 

3. ข้อ 5 บรรทดัท่ี 6 

ข้อความเดิม  ...หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกว่า... 

แก้ไขเป็น  ...หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า... 

4. ให้สาขาวิชาพิจารณาตามข้อสงัเกตของกรรมการ 

5. ให้สาขาวิชาตรวจสอบการลงนามของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ว่าสามารถ       

ลงนามในประกาศดงักล่าวได้หรือไม่ หากสามารถลงนามได้ให้ดําเนินการปรับ   

แก้ไขแล้ว สง่มายงัคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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