
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 1/2556 

วันพุธที่  16  มกราคม  2556  เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

4. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 

7. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยอรพนิ  ทิพยเดช – แทน) 

8. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ – รักษาการแทน) 

9. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย     กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท     กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

12. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

13. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
 
ผูไมเขาประชมุ (ไมมี) 
 

เอกสารการประชุม 

หมายเลข 2.1 



 2

ผูรวมประชุม 
1. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   อาจารย 

2. นางเยาวลักษณ  พริกบุญจันทร    เจาหนาที่บริหารงาน  

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1  เลื่อนกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร 

ดวยมหาวิทยาลัยไดรับแจงจากสํานักพระราชวังใหเล่ือนกําหนดวันพระราชทาน

ปริญญาบัตรที่ไดกําหนดไวในมกราคม 2556 ออกไปอยางไมมีกําหนด เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวร ทั้งนี้ หากทราบกําหนดวันที่แนชัดจะแจงใหที่ประชุมทราบตอไป 
1.1.2  STEM Education in the Classroom 

รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเลม 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1  หัวหนาสํานักงานคณะ 
รายงานการใชจายงบประมาณเงินรายได และแผนดิน ของคณะศึกษาศาสตร ไตรมาส

ที่ 1 (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.4) 

 
1.3  เรื่องแจงจากผูเขารวมประชุม 

1.3.1  อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
(1)  ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธของคณะ

ศึกษาศาสตรนั้น คณะกรรมการไดจัดการประชุม และมีมติในการดําเนินงานของฝาย 4 ประเด็นคือ  

• ใหมีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 

• ใหมีการจัดทําจดหมายขาวเผยแพรกิจกรรมในทุก 3 เดือน 

• ใหมีการวีดิทัศนคณะ ซึ่งจะจัดทําเปน 2 ชุด สําหรับบุคคลทั่วไป และสําหรับ

ใชในการปฐมนิเทศ 

• ใหมีการปรับปรุงเว็บไซตคณะ 

(2) คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการวันครูแหงชาติ สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม 

(วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ในวันที่ 16 มกราคม 2556  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย

กําหนดใหมีกิจกรรมการตักบาตรในชวงเชา และมีการบรรยายแลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณระหวางครูรุน

เกากับรุนใหม ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก 
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(3) ดวยไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตรใหเขาประชุมรวมกับสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ที่ประชุมไดแจงเรื่องการจัด

สอบภาษาอังกฤษใหกับนิสิตที่รับทุน ซึ่งนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการสอบคนละ 1,000 บาท และ 

สสวท. จะสนับสนุนคาใชจายเพิ่มเติมใหอีกคนละ 1,200 บาท โดยจะจัดสอบในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 ทั้งนี้ 

ความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

(4) คณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556  ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไดเชิญ 

รองศาสตราจารยมัณฑรา  ธรรมบุศย เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “พัฒนาบุคลิกภาพของการเปนครู” ทั้งนี้ มี

นิสิตเขารวมโครงการประมาณ 550 คน 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 10/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

10/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.2.1.2 เปล่ียนคําวา เว็บไซด เปน เว็บไซต 

• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.2.1 ขอ (1) บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  (1) ดวยโรงเรียนตันหยงมาริน ประเทศมาเลเซีย... 

แกไขเปน  (1) ดวยโรงเรียนตันหยงมาริม ประเทศมาเลเซีย... 

บรรทัดที่ 5 

ขอความเดิม  ดั ง กล า วที่ ส า ข า วิ ช ากา รสอนวิ ทยาศาสตร แ ล ะ

คณิตศาสตร 

แกไขเปน  ดังกลาวที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

ขอ (2) บรรทัดที่ 1-2 

ขอความเดิม  (2) โรงเรียนในสังกัดโครงการ ตชด. และมูลนิธิชัย

พัฒนา ในจังหวัดสงขลา รวม 10 โรงเรียน ไดทําความรวมมือกันในเรื่อง... 

แกไขเปน  (2) โรงเรียนในสังกัดโครงการ ตชด. ในจังหวัดสงขลา รวม 

10 โรงเรียน ไดลงนามความรวมมือกันในเรื่อง... 

• หนาที่ 4 วาระที่ 3.1 ในสวนของมติ บรรทัดที่ 2 

 ขอความเดิม  โครงการพหุวัฒนธรรม... 
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 แกไขเปน  โครงการที่ เกี่ ยวของกับมิติทางดานสังคมและ         

พหุวัฒนธรรม... 

• หนาที่ 5 บรรทัดที่ 7 

 ขอความเดิม  การขอทุน สัดสวนความเปนเจาของ... 

 แกไขเปน  การขอทุน สัดสวนการทําวิจัย... 

• หนาที่ 7 วาระที่ 4.5.3 ในสวนของมติบรรทัดที่ 3 

 ขอความเดิม  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 แกไขเปน  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

• หนาที่ 8 วาระที่ 4.6 บรรทัดที่ 3 

 ขอความเดิม  ปการศึกษา 2556 นางสาวปทมา  สํานักโหนด... 

 แกไขเปน  ปการศึกษา 2556 ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร... 

• หนาที่ 9 บรรทัดที่ 7 

 ขอความเดิม  นางสาวปทมา  สํานักโหนด... 

 แกไขเปน  ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง (ไมมี) 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การทําความรวมมือกับ University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย  
ดวยมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในหลักการการจัดทําความรวมมือกับ University of Bengkulu 

ประเทศอินโดนีเซีย และเห็นควรใหคณะที่สนใจทําความตกลงรวมกัน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาให

ความเห็นชอบการทําความรวมมือกับ University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.1) 

มติ เห็นชอบการทําความรวมมือกับ University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย 

 
4.2 การเขารวมโครงการผูบริหารสํานักหอสมุดพบผูบริหารคณะ 

ดวยสํานักหอสมุดไดจัดโครงการผูบริหารสํานักหอสมุดพบผูบริหารคณะ ประธานจึงเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาการเขาพบของผูบริหารสํานักหอสมุด (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรใหประธานหลักสูตรไดมีสวนรวมในการเสนอปญหาตางๆ ในการใชบริการ

สํานักหอสมุดเพื่อแจงใหผูบริหารสํานักหอสมดุทราบ 
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2. คณะควรจัดใหมีโครงการรวมในการพัฒนานิสิตระหวางคณะกับสํานักหอสมุดอยาง

ตอเนื่อง 

มติ เห็นชอบใหผูบริหารสํานักหอสมุดเขาพบผูบริหารคณะศึกษาศาสตรในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในเดือนกุมภาพันธ 2556 ทั้งนี้ มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร

ประสานงานสาขาวิชาในการจัดเตรียมประเด็นที่จะหารือกับสํานักหอสมุด 

 

 
4.3 การปรับคําอธิบายรายวิชาประสบการณวิชาชีพครู หมวดวิชาชีพครู กศ.บ. (5 ป)  

ตามที่คณะศึกษาศาสตร ไดเสนอใหคุรุสภารับรองปริญญาการศึกษาบัณฑิต (5 ป)หลักสูตร

ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2554 ที่ผานความเห็นชอบจาก สกอ. แลว จํานวน 4 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขา

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส และสาขาวิชาคณิตศาสตร 

และไดใหขอเสนอแนะในการรับรองปริญญา ไว 9 ประเด็น    

บัดนี้ คุรุสภาไดแจงผลการรับรองปริญญาอยางไมเปนทางการแลววา คณะกรรมการไดให

ความเห็นชอบแลวทั้ง 9 ประเด็น โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับคําอธิบายรายวิชา 0308392 ประสบการณ

วิชาชีพครู ที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาไวในหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงไดปรับคําอธิบาย

รายวิชาประสบการณวิชาชีพครูตามขอเสนอแนะของคุรุสภา   

                      ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) หมวดวิชาชีพครู (อาจารย ดร.อมลวรรณ  

วีระธรรมโม) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับคําอธิบายรายวิชาประสบการณวิชาชีพครู  

หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร กศ.บ. (5 ป)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554    

มติ เห็นชอบเห็นชอบการปรับคําอธิบายรายวิชาประสบการณวิชาชีพครู  หมวดวิชาชีพ

ครู หลักสูตร กศ.บ. (5 ป)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   โดยใหมีการปรับแกไขรายละเอียดดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชาเดิม คําอธิบายรายวิชาใหม   
0308392 ประสบการณวิชาชีพครู     2(0-4-2)   
               Teacher Experiences  
               ศึกษางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย บทบาทครู

พฤติกรรมนักเรียน แนวทางการเสริมสรางความเปนครู

มืออาชีพ ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม และนวัตกรรมสื่อ

การจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน

และปฏิบัติงานครู   

0308392 ประสบการณวิชาชีพครู           2(0-4-2)   
               Teacher Experiences  
               ศึกษางานที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและการจัด

การศึกษา บูรณาการความรู ปฏิบัติการสอนประสบการณ

วิชาชีพครู วางแผนการศึกษาผูเรียน สังเกต สัมภาษณ หรือ

รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ นําเสนอผลการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตร

ไปใช ฝกจัดทําแผนการเรียนรูและมีสวนรวมดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา รวมทั้งจัดทําโครงงาน

ทางวิชาการ 
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4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรียน (นางสาวกรรณิการ  บัวบุญ, นายพงศธร  คงประสพ, 
นางสาววราภรณ  สัจจสุจริตนกุล, นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก และนางสาวซูบัยดะห  
บูงอนียอ) 
ดวยนางสาวกรรณิการ  บัวบุญ, นายพงศธร  คงประสพ, นางสาววราภรณ  สัจจสุจริตนกุล, 

นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก และนางสาวซูบัยดะห  บูงอนียอ  นิสิตชั้นปที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) 

สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งโอนยายมาจากสาขาวิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร มีประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนมาแลวจากคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายวิชา ฝายวิชาการ

คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตขางตน (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.4) 

มติ เห็นชอบใหนางสาวกรรณิการ  บัวบุญ, นายพงศธร  คงประสพ, นางสาววราภรณ  

สัจจสุจริตนกุล, นายดิเรกฤทธิ์  ยุเหล็ก และนางสาวซูบัยดะห  บูงอนียอ  เทียบโอนรายวิชาเรียนได จํานวน        

1 รายวิชาดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลว หลกัสูตรใหม 
กศ.บ.สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คาระดบั
ข้ันที่ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลกัสูตรเกา 
กศ.บ.สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-

ชีววิทยา หลักสูตร พ.ศ. 2549 

0223191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) C 0209191 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตร กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีมติให

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา และตามมติที่ประชุมของสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2556 ใหเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ในการนี้ เพื่อใหทั้ง 2 หลักสูตรสอดคลองและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการ

ปรับปรุงหลักสูตร ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ

แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ด.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

และหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รายละเอียดเอกสารการประชุมหมายเลข 4.5 นอกเลม) 

มติ 1.  ไมเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องจากรายชื่ออาจารยบางทานยังอยูในกระบวนการคัดเลือก

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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2.  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม   ประธานกรรมการ 

(2) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี   กรรมการ 

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารยประจําหลักสูตร 

(1) อาจารย ดร.สมจิตร  อุดม    

(2) อาจารย ดร.วาทิต  ระถี    

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  

(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ 

(5) อาจารยศิลปชัย  สุวรรณมณี 

 

 
5.2 การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดทําแผนของคณะ โดยใหพิจารณากําหนดวัน เวลา 

และสถานที่ในการจัดทําแผน  

มติ มอบนางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ จัดเตรียมขอมูลในการจัดทําแผน วัน เวลา และสถานที่

ในการจัดทํา และแจงตอที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งถัดไป 

 

 
5.3 การเปนอาจารยประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องดวยหลักสูตรในสังกัดคณะศึกษาศาสตรหลายหลักสูตรยังผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ หรือมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. และอาจารยหลาย

ทานตองรับผิดชอบหลายหลักสูตร ในการนี้ อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ขอมูลของคณาจารยและควรจัดใหมีผูรับผิดชอบในหลักสูตรที่ตรงกับคุณวุฒิ 

มติ มอบฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตรจัดเตรียมขอมูลผู รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณาในการประชุม

ครั้งถัดไป 
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ปดประชุม เวลา 15.55 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


