
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 3/2557 

วันพุธที่  26  มีนาคม  2557  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
4. ประธานสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 
10. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 
11. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
12. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน่ืองจาก ลาฝึกอบรม 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 กาํหนดการสมัครและสอบทุนครูมืออาชีพ ปี พ.ศ. 2556 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1 นอกเลม่ 
1.1.2 การแก้ไขค่าระดับขัน้  

จากการประชุมสภาวิชาการเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมมีมติกําหนดแนว
ปฏิบตักิารขอแก้ไขคา่ระดบัขัน้ของอาจารย์ผู้สอนสรุปได้ดงันี ้ในการขอแก้ไขคา่ระดบัขัน้ให้อาจารย์ผู้สอนท่ีเสนอ
ขอแก้ไขค่าระดับขัน้ส่งใบบันทึกการให้คะแนน (ฉบับท่ีแสดงรายละเอียดต่างๆ) และแนบหลักฐานต่างๆ 
ประกอบการให้คะแนนไว้ท่ีคณะเพ่ือใช้ในการอ้างอิง และตรวจสอบทกุครัง้ท่ีมีการขอแก้ไข  

1.1.3 การออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปีนีท้ั่วประเทศประสบปัญหากันมาก โดย

มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ส่งเอกสารขอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูไม่ทนั เน่ืองจากสํานกังานข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) มีการเล่ือนวนัสมคัรสอบบรรจคุรูประจําการให้เร็วขึน้ ประกอบกบัหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลยัท่ีมีปัญหายงัไม่ได้รับการรับรองหรือได้รับการรับรองแล้วแตย่งัไม่ได้ดําเนินการให้เสร็จตามท่ีครุุสภา
กําหนด รวมถึงการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีคุรุสภากําหนด ทัง้นี ้ในส่วนของคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไม่มีปัญหาในการดําเนินการเร่ืองดงักลา่ว 

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่มี) 
 

1.4  หวัหน้าสาํนักงานคณะ 
คณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ในวนัท่ี 9 เมษายน 2557  

ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ โดยในช่วงเช้ามีการกิจกรรมเลีย้งพระและฟังเทศน์ฟังธรรม ทัง้นี ้     
ขอเชิญชวนคณะกรรมการประจําคณะและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวนัดงักลา่ว 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวสิามัญ 

ครัง้ที่ 1/2557 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 
1/2557 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 มีนาคม 2557 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.2 บรรทดัท่ี 1 
 ข้อความเดมิ  คณะศึกษาศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากคณุอนุสรณ์ และ

คณุอไุรวรรณ  ศวิะกลุ จํานวน  
 แก้ไขเป็น  คณะศึกษาศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากคณุอนุสรณ์ และ

คณุอไุรวรรณ  ศวิะกลุ  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี  

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.2.2 บรรทดัท่ี 1 
 ข้อความเดมิ  สาขาวิชาจะเปิดรายวิชาการวจิัยในชัน้เรียน...  
 แก้ไขเป็น  สาขาวิชาจะเปิดรายวิชาการวจิัยทางการศึกษา... 

 หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.1 ในสว่นของมติ ข้อ 2 ให้เพิ่มคําว่า (Liberal Arts) ตอ่ท้าย
การจดัการเรียนการสอนแบบศลิปวิทยาศาสตร์ 

 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 ค่าระดับขัน้ประจาํภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556 

ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
4.1 นอกเลม่)  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ในรายวิชาท่ีผู้สอนหลายคน หรือมีหลายกลุ่ม การให้ค่าระดบัขัน้ควรใช้เกณฑ์เดียวกัน 

และใช้วิธีในการให้คา่ระดบัขัน้แบบเดียวกนั 
2. การให้คา่ระดบัขัน้ในรายวิชาตา่งๆ ผู้สอนควรเลือกใช้วิธีท่ีสามารถจําแนกผู้ เรียนได้ และ

ควรมีการทบทวนการให้คา่ระดบัขัน้ในรายวิชาท่ีผู้ เรียนได้ A หมดทกุคน 
3. ในรายวิชาท่ีมีผู้ เรียนจํานวนมาก การให้ค่าระดบัขัน้ควรเลือกใช้วิธีแบบ T-Score แทน

แบบ Fix-Rate 
มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2556 โดยมอบฝ่ายวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ประสานงานอาจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม ในการให้เหตผุลการให้ค่าระดบัขัน้ I ในรายวิชา 
0308291 การศกึษาไทย กลุม่ 1 และประสานงานอาจารย์ท่ีให้คา่ระดบัขัน้ E F หรือ I ให้ทําบนัทกึชีแ้จงการให้
คา่ระดบัขัน้ให้ครบทกุรายวิชา 
 

4.2 โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
- ถอนวาระการพิจารณา 

 
4.3 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ 

กับหลักสูตรเก่า  
ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลกัสตูรใหม่) กับรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูร พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) ให้กบันิสิตจํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319102 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สําหรับพลศึกษา 2 หน่วยกิต 3(3-0-6) (หลกัสตูรใหม่) กับรายวิชา 
0319102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สําหรับพลศึกษา 2 หน่วยกิต 2(2-0-4) (หลักสูตรเก่า)        
ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศึกษาจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาดงักล่าว (เอกสาร
การประชมุ หมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 
หลกัสูตรใหม่ กับหลกัสูตรเก่า จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์สําหรับพลศึกษา 2 หน่วยกิต 3(3-0-6) (หลักสูตรใหม่) กับรายวิชา 0319102 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนษุย์สําหรับพลศกึษา 2 หน่วยกิต 2(2-0-4) (หลกัสตูรเก่า) 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พจิารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล “หม่อมงามจติต์ บุรฉัตร”  

ด้วยมหาวิทยาลยัเสนอให้สว่นงานพิจารณาเสนอช่ืออาจารย์ท่ีมีผลงานดีเดน่ในการพฒันา
คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต จํานวน 1 คน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” 
ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือ (เอกสารการประชมุนอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ืออาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์  เข้ารับการพิจารณารับรางวลั “หม่อม
งามจิตต์  บรุฉตัร”  
 
 

5.2 การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากติตมิศักดิ์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัให้ส่วนงานต่างๆ พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ ์

ประจําปีการศกึษา 2556 ซึ่งคณะได้พิจารณาให้สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอช่ือนัน้ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
ประกันคุณภาพขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาพิจารณาและเสนอช่ือผู้ สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์
พร้อมประวตั ิเพ่ือนําเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาตอ่ไป 

มต ิ ให้ทกุสาขาวิชาพิจารณาเสนอช่ือพร้อมประวตัเิพ่ือนําเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาในครัง้ตอ่ไป  
 
 
 

5.3 การปรับแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ ดังนัน้เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของคณะ

สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั ประกอบกับคณะศึกษาศาสตร์ได้รับบรรจอุาจารย์ใหม่หลายอตัรา 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปรับแผนกลยทุธ์ของคณะและต้อนรับอาจารย์
ใหม่ 

มต ิ ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับแผนกลยุทธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ และต้อนรับอาจารย์
ใหม่ช่วงหลงัเดือนพฤษภาคม 2557 และขอความร่วมมือกรรมการและประธานสาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาทราบเป็นการเบือ้งต้น 

  
 

5.4 พิจารณาการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้เสนอขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ือง
ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุนอกเลม่) 
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มต ิ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา ดงันี ้ 

คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ชุดเดมิ 

คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
กศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ชุดใหม่ 

1. อ.ดร.สมจิตร  อดุม ประธานกรรมการ 1. ผศ.ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.วาทิต  ระถี กรรมการ 2. อ.ดร.สมจิตร  อดุม กรรมการ 
3. ผศ.ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ กรรมการและเลขานกุาร 3. อ.ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี กรรมการและเลขานกุาร 

 
 

ปิดประชุม เวลา 16.10 น. 
 
 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
บนัทกึการประชมุ 

 
 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
ตรวจรายงานการประชมุ 


