
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 3/2558 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
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7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 
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(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.20 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียน 

ด้วยบริษัทเชฟรอนได้มีนโยบายในการพฒันาครูในโรงเรียน โดยขณะนีไ้ด้ประสานงาน

มายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ เพ่ือคดัเลือกโรงเรียนท่ีจะเข้าร่วมในโครงการ ทัง้นี ้หากมีความ

ชดัเจนในเร่ืองดงักลา่วจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

1.1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

วิชาชีพครูนัน้ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับลดราคานํา้มนั จงึได้มีการปรับราคากลางในการก่อสร้างอาคาร

ศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครูใหมใ่ห้สอดคล้องกบัราคานํา้มนั โดยขณะนีม้หาวิทยาลยัได้เสนอขออนุมติังบประมาณ

ใหม่ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู จํานวน 248 ล้านบาท ไปยังสํานักงบประมาณเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

1.1.3 การก่อสร้างอาคารโรงยมิเอนกประสงค์ 

มหาวิทยาลยัได้อนุมติัให้ก่อสร้างอาคารโรงยิมเอนกประสงค์บริเวณอาคารสาขาวิชา   

พลศกึษาและสุขศึกษานัน้ เน่ืองจากได้มีการปรับรูปแบบการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยออกแบบให้มีหอประชุม

และห้องพกัภายในอาคารเพ่ิมเติม ซึง่ทําให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารดงักลา่วสงูขึน้ ขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง

การเขียนแบบอาคาร ซึง่คาดวา่จะสามารถเสนอขออนมุติังบประมาณในการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2559 

1.1.4 โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาเขตสงขลาได้มีมติอนุมติัให้ใช้สถานท่ีบริเวณบ้านพัก

บุคลากร ประมาณ 10,000 ตารางเมตร เป็นพืน้ท่ีในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ ขณะนีอ้ยู่ใน

ระหว่างดําเนินการออกแบบ และจัดทําผังการใช้พืน้ท่ีในบริเวณดงักล่าว โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์

จะต้องเตรียมความพร้อมในเร่ืองของข้อมลูการใช้งานพืน้ท่ีตา่งๆ เช่น จํานวนห้องท่ีเปิด เพ่ือให้สามารถออกแบบ

การใช้พืน้ท่ีได้สอดคล้องกบัการใช้งาน ทัง้นี ้อาจมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

1.1.5 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 

ด้วยนายกิตติศัก ด์ิ   ธรรมอภิบาล  ได้ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุเ ป็นพนักงาน

มหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์ สงักัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์  ซึง่จะรายงานตวัเข้า

ปฏิบติัหน้าท่ีภายในเดือนมีนาคม 2558 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

(1) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครัง้ที่ 22 

ด้วยได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ให้เข้าประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครัง้ท่ี 22 ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง

วนัท่ี 5-7 มีนาคม 2558  ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี จังหวดันครราชสีมา และในการประชุมดงักล่าวได้

มอบให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครัง้ท่ี 23 ตอ่ไป 

(2) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา

ในการขับเคล่ือนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

ด้วยได้รับอนมุติัให้เข้าร่วมประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการส่งเสริมเครือข่ายการวิจยั

ทางการศึกษาในการขบัเคลื่อนการวิจยัและพัฒนานวตักรรมการศกึษาของสํานกังานสภาการศกึษา ในวนัท่ี 5 

มีนาคม 2558  ณ กรุงเทพมหานคร  ซึง่มติการประชุมในวนัดงักล่าว สํานกังานสภาการศึกษาจะเพ่ิมวงเงินใน

การพฒันาการวิจยัให้คณะศกึษาศาสตร์จากเดิม 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ทัง้นี ้คณะจะประสานงาน

ไปยงัสาขาวิชาในการสง่ผู้แทนสาขาร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานในการพฒันาการวิจยัดงักลา่วตอ่ไป 

 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(1) สาขาวิชากําหนดจดัโครงการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงานและ

จดัการระบบสารสนเทศในสถานศกึษา ระหว่างวนัท่ี 17-19 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมคณะศกึษาศาสตร์ 

อาคาร 3 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.3.1 นอกเลม่) 

(2) การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ AHMAD 

DAHLAN UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.3.3) 

1.2.3 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นชอบการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลกัสตูร ศศ.บ.สื่อดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้, หลกัสตูร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา, หลกัสตูร กศ.

ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา และหลกัสตูร กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา นัน้ ขณะนีม้หาวิทยาลยั

อนมุติัให้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรดงักลา่วแล้ว 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม  

เน่ืองจากฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการไปนิเทศนิสิต

ฝึกสอนของอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ ว่าไม่ได้ไปนิเทศนิสิตและไม่ได้เข้าร่วมการสมัมนาของหน่วยฝึกสอน แต่

สามารถให้ค่าระดบัขัน้ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา (ฝึกสอน) ของนิสิตได้ จึงขอความร่วมมือ

ประธานสาขาวิชาตา่งๆ ให้เข้มงวดกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของอาจารย์ในสงักดัมากขึน้ 

 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 2/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

2/2558 เม่ือวนัพธุท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 7 วาระท่ี 4.5 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 3 

ข้อความเดิม โครงการหลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตร ให้มีหน่วยกิตในวิชาโทบังคับ

มากกวา่หน่วยกิตในวิชาโทเลือก และให้มีการปรับ 

แก้ไขเป็น  โครงสร้างหลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตร ให้มีหน่วยกิตในช่วง 18-21 

หน่วยกิต โดยหน่วยกิตในวิชาโทเลือกไม่เกิน 6 หน่วยกิต และให้หน่วยกิตในวิชาโทบงัคบัมากกว่าหน่วยกิตใน

วิชาโทเลือก และให้มีการปรับ 

หน้าท่ี 8 วาระท่ี 4.6 ในสว่นของมติ ข้อ 1 (4) 

ข้อความเดิม (4)  อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา กรรมการ 

แก้ไขเป็น  (4)  อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 9 วาระท่ี 4.8 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม มติ  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงการสร้างของ... 

แก้ไขเป็น  มติ  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างของ... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การตรวจสอบคุณสมบัติในเร่ืองของระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์

ในการขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ภูริทตั  สิงหเสม 

 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 

18 กมุภาพนัธ์ 2558 วาระท่ี 5.3 ให้ตรวจสอบคณุสมบติัในสว่นของระยะเวลาปฏิบติังานในตําแหน่งอาจารย์ของ

อาจารย์ภริูทตั  สิงหเสม  วา่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั หรือเกณฑ์ของ ก.พ.อ. หรือไม ่ 

งานบคุคลของคณะศกึษาศาสตร์ได้ตรวจสอบและประสานงานไปยงัอาจารย์ภูริทตั  สิงหเสม 

แล้ว ปรากฏวา่คณุสมบติัในสว่นของระยะเวลาการปฏิบติังานในตําแหน่งอาจารย์ครบถ้วน โดยได้ปฏิบติังานใน

ตําแหน่งอาจารย์ ดงันี ้

• อาจารย์มหาวิทยาลยัคริสเตียน ตัง้แตว่นัท่ี 27 ต.ค. 2551 ถงึ 30 ต.ค. 2555  

• อาจารย์มหาวิทยาลยัรังสิต ตัง้แตว่นัท่ี 1 พ.ย. 2555 ถงึ 28 ก.พ. 2556  

• อาจารย์มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มี.ค. 2556 
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ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1 ทัง้นี ้คณะจะดําเนินการแต่งตัง้

คณะกรรมการประเมินผลการสอนตอ่ไป 

มต ิ มอบงานบุคคลของคณะศกึษาศาสตร์จดัทําคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผล

การสอนและเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ภริูทตั  สิงหเสม  

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, กศ.บ. หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนปลาย      

ปีการศกึษา 2557 หลกัสตูร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และหลกัสตูร 

กศ.บ. 4 ปี และ 5 ปี (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

ข้อสังเกตจากกรรมการ 

การให้คา่ระดบัขัน้ในรายวิชาท่ีเป็นทฤษฎีควรมีคา่ระดบัขัน้ท่ีหลากหลาย 

มต ิ เห็นชอบค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร กศ.ม.

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และหลกัสตูร กศ.บ. 4 ปี และ 5 ปี 

 

 

4.2 ร่างหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ... 

 ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกบัคณะศกึษาศาสตร์ จดัทํา ร่างหลกัสตูร การศกึษาบณัฑิต 

สาขาวิชาศิลปศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) และได้นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 

18 ตุลาคม 2557 ซึง่ท่ีประชุมมีมติ ให้นําข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการฝ่าย

วิชาการของมหาวิทยาลยัพิจารณาดงันี ้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(1) ให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูร 

(2) ควรทบทวนและปรับเนือ้หาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลง 

(3) ควรทบทวนแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

บดันี ้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงร่างหลกัสูตร กศ.บ.สาขาวิชาศิลปศกึษา 

(5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาร่างหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2 นอกเลม่) 



 6 

มต ิ เห็นชอบ ร่างหลกัสตูร กศ.บ.สาขาวิชาศิลปศกึษา (5 ปี) หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.... โดยให้

มีการปรับแก้ไขรายละเอียดในร่างหลกัสตูรดงันี ้

1. ในส่วนของอาจาร ย์ประ จําหลักสูตรใ ห้ เ พ่ิม ข้อมูลของนายกิตติศัก ด์ิ              

ธรรมอภิบาล สงักดัสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์  

2. ให้ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชา 0308211 การจัดกิจกรรมลูกเสือและ        

ยวุกาชาด เป็น 2 หน่วยกิต 

3. มอบนางสภุาภรณ์  ประดบัแสง ตรวจสอบและปรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูล

ต่างๆ ในร่างหลกัสตูรให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด และแจ้งรายละเอียดการปรับแก้ไขให้คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ทราบ 

 

 

4.3 การเปล่ียนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

4.3.1 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์ได้ร่วมผลิตนิสิตหลกัสตูร กศ.ม.เคมี 

และหลกัสตูร กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี หลกัสตูร กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และหลกัสตูร กศ.บ.คณิตศาสตร์ นัน้ 

เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบและอาจารย์

ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.3.1) 

4.3.2 ตามท่ีหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ 

ได้เปิดสอนในภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2556 เน่ืองจากรายช่ือกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรดงักล่าวมีความ

ซํา้ซ้อนกบักรรมการผู้ รับชอบหลกัสตูรของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์และหลกัสตูรของคณะเทคโนโลยี

และการพัฒนาชุมชน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุข

ชายแดนใต้ (เอกสารหมายเลข 4.3.2) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

จํานวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้

1. หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1  อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ ประธานกรรมการ 1. อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ ประธานกรรมการ 

2  รศ.เกษม  อศัวตรีรัตนกลุ กรรมการ 2. รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม กรรมการ 

3  รศ.ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่ กรรมการและเลขานกุาร 3. รศ.ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่ กรรมการและเลขานกุาร 
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 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

1.  อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ 1.  อ.ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกลุ 

2.  รศ.เกษม  อศัวตรีรัตนกลุ 2.  รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม 

3.  รศ.ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่ 3.  อ.ดร.ณวงศ์  บนุนาค 

4.  รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม 4.  รศ.เกษม  อศัวตรีรัตนกลุ 

5.  อ.ดร.พนิตา  ก้งซุน่ 5.  รศ.ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่ 

 

2. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) 

 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1  ผศ.ดร.นินนาท์  จนัทร์สรูย์ ประธานกรรมการ 1. ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี ประธานกรรมการ 

2  ผศ.เกษม  ตัน้สวุรรณ กรรมการ 2. ผศ.เกษม  ตัน้สวุรรณ กรรมการ 

3  ผศ.สธิุตา  ตัน้สวุรรณ กรรมการ 3. ผศ.สธิุตา  ตัน้สวุรรณ กรรมการ 

4  อ.ดร.อานอบ  คนัฑะชา กรรมการ 4. อ.ดร.อานอบ  คนัฑะชา กรรมการ 

5  ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี กรรมการและเลขานกุาร 5. อ.ดร.จิราพร  ช่อมณี กรรมการและเลขานกุาร 

 

 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

1.  ผศ.ดร.นินนาท์  จนัทร์สรูย์ 1.  ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี 

2.  ผศ.เกษม  ตัน้สวุรรณ 2.  ผศ.เกษม  ตัน้สวุรรณ 

3.  ผศ.สธิุตา  ตัน้สวุรรณ 3.  ผศ.สธิุตา  ตัน้สวุรรณ 

4.  อ.ดร.อานอบ  คนัฑะชา 4.  อ.ดร.อานอบ  คนัฑะชา 

5.  ผศ.ศิริพร  จนัทรคีรี 5.  อ.ดร.จิราพร  ช่อมณี 

 

3. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) 

 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1  รศ.ดร.นิคม  ชศูิริ ประธานกรรมการ 1. ผศ.มารีนา  มะหนิ ประธานกรรมการ 

2  อ.ประชิต  คงรัตน์ กรรมการ 2. อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 

3  อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู กรรมการ 3. อ.ดร.อนรัุกษ์  อดุมเวช กรรมการ 

4  ผศ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ กรรมการ 4. ผศ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ กรรมการ 

5  อ.ดร.สวุิทย์  คงภกัดี กรรมการและเลขานกุาร 5. อ.ประชิต  คงรัตน์ กรรมการและเลขานกุาร 
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 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

1.  รศ.ดร.นิคม  ชศูิริ 1.  ผศ.มารีนา  มะหนิ 

2.  อ.ประชิต  คงรัตน์ 2.  อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู 

3.  อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู 3.  อ.ดร.อนรัุกษ์  อดุมเวช 

4.  ผศ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ 4.  ผศ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ 

5.  อ.ดร.สวุิทย์  คงภกัดี 5.  อ.ประชิต  คงรัตน์ 

 

4. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 

 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1  อ.สมภพ  ลํา่วฒันพร ประธานกรรมการ 1. อ.สมภพ  ลํา่วฒันพร ประธานกรรมการ 

2  ผศ.เมธี  ลมิอกัษร กรรมการ 2. ผศ.เมธี  ลมิอกัษร กรรมการ 

3  อ.เกษราภรณ์  แซต่ัง้ กรรมการ 3. อ.เกษราภรณ์  แซต่ัง้ กรรมการ 

4  ผศ.ดร.วิจิตรา  ครุุวรรณพฒัน์ กรรมการ 4. อ.ดร.จนัทวรรณ  น้อยศรี กรรมการ 

5  อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ กรรมการและเลขานกุาร 5. อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ กรรมการและเลขานกุาร 

 

 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

1.  อ.สมภพ  ลํา่วฒันพร 1.  อ.สมภพ  ลํา่วฒันพร 

2.  ผศ.เมธี  ลมิอกัษร 2.  ผศ.เมธี  ลมิอกัษร 

3.  อ.เกษราภรณ์  แซต่ัง้ 3.  อ.เกษราภรณ์  แซต่ัง้ 

4.  ผศ.ดร.วิจิตรา  ครุุวรรณพฒัน์ 4.  อ.ดร.จนัทวรรณ  น้อยศรี 

5.  อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ 5.  อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ 

 

5. หลกัสตูรประกาศนียบตัร สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ 

 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1  อ.ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์ ประธานกรรมการ 1. อ.ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์ ประธานกรรมการ 

2  ผศ.ดร.พรพนัธุ์  เขมคณุาศยั กรรมการ 2. อ.ดร.เมธี  ดิสวสัดิ์ กรรมการ 

3  อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา กรรมการ 3. อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา กรรมการ 

4  อ.ดร.ถาวร  จนัทรโชติ กรรมการ 4. ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค กรรมการ 

5  อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ กรรมการและเลขานกุาร 5. อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ กรรมการและเลขานกุาร 
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 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

1.  อ.ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์ 1.  อ.ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์ 

2.  ผศ.ดร.พรพนัธ์ุ  เขมคณุาศยั 2.  อ.ดร.เมธี  ดิสวสัดิ ์

3.  อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา 3.  อ.ดร.พินิจ  ดวงจินดา 

4.  อ.ดร.ถาวร  จนัทรโชติ 4.  ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค 

5.  อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ 5.  อ.ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ 

 

 

4.4 การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานในการขอกําหนดตําแหน่ง           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม  วิชัยดษิฐ 

ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ผลงานท่ีเสนอในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองการ

เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วิชยัดิษฐ (เอกสารหมายเลข 4.4) 

มต ิ รับรองการเผยแพร่งานวิจยัของอาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วิชยัดิษฐ  ซึง่การเผยแพร่

เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
 

 

4.5 การตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในการขอกําหนด

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง 

ด้วยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นในผลงาน

ทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.5) 

มต ิ ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า          

ณ พทัลงุ  มีทิศทางสอดคล้องกบั (4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) ก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่วงวิชาการ เน่ืองจากทิศทางการศกึษาหรือวิจยัจะเน้นการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกบัชมุชนหรือสงัคม 
และรับรองการเผยแพร่งานวิจัย และตําราของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า          

ณ พทัลงุ  ซึง่การเผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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4.6 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่ อต่อสัญญาจ้าง กรณีอาจารย์ ดร.จิระสุข          

สุขสวัสดิ์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.จิระสขุ  สขุสวสัด์ิ  ท่ีถงึกําหนดเวลาการตอ่สญัญาจ้างฉบบัใหม ่(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

คณะควรจดัทําเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพผลงานของอาจารย์ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน

การพิจารณาคณุภาพผลงานในการตอ่สญัญาจ้าง 

มต ิ รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ ดร.จิระสขุ  สขุสวสัด์ิ 

 

 

4.7 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณี อาจารย์ ดร.เมธี  ดสิวัสดิ์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในส่วนของคณุภาพ ในการนี ้อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ  ได้เสนอ

ผลงานเพ่ือต่อสญัญาจ้างเป็นพนกังานประจํา ซึง่ประกอบด้วย ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสาร

ประกอบการสอน  โดยในสว่นของเอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลยักําหนดให้ผ่านการรับรองคณุภาพจาก

ท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงาน (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.7) 

มต ิ รับรองคณุภาพเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ 
 
 

4.8 การเทยีบโครงสร้างหลักสูตรของนายอักมัล  ดอเลาะ และนายกติตชัิย  จติรอักษร 

ด้วยฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์มีความประสงค์ขอเทียบโครงสร้างหลกัสตูรของนิสิตดงันี ้

1. นายอกัมลั  ดอเลาะ  รหสั 541031339 นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) 

สาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ขอเทียบโครงสร้างหลกัสตูรในหมวดวิชาชีพครู หลกัสตูรเก่า พ.ศ. 2549 

กบัหลกัสตูรใหม่ ปรับปรุง พ.ศ. 2554 เน่ืองจากลงทะเบียนเรียนผิดโครงสร้างของหลกัสตูร จํานวน 1 รายวิชา 

คือ รายวิชา 0308251 จิตวิทยาการศกึษา 2(2-0-4) (หลกัสตูรเก่า) เพ่ือเรียนแทนรายวิชา 0308241 จิตวิทยา

การศกึษา 2(2-0-4) (หลกัสตูราใหม)่ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศกึษาได้ตามโครงสร้างของหลกัสตูร (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.8.1) 

2. นายกิตติชัย  จิตรอกัษร  รหัส 531031734 นิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร     

5 ปี) สาขาวิชาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ขอเทียบโครงสร้างหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555 กบัหลกัสตูรเก่า พ.ศ. 

2549 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0125441 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) กบัรายวิชา 0116282 ภูมิศาสตร์

สงัคม 3(2-2-5) (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.8.2) 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

เรียนของนิสิตดงักลา่ว  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามโครงการสร้างของหลักสูตรของนิสิต จํานวน         

2 รายดงันี ้

1. ให้นายอักมัล  ดอเลาะ  เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรได้จํานวน       

1 รายวิชาดงันี ้

รายวชิาท่ีเรียนมาแล้วตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเก่า) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาพลศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาชีพครู หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาชีพครู หลกัสตูรใหม ่ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1.  0308251 จิตวิทยาการศกึษา 2(2-0-4) 0308241 จิตวิทยาการศกึษา 2(2-0-4) 

 
2. ให้นายกิตติชยั  จิตรอกัษร  เทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูรได้จํานวน 

1 รายวิชาดงันี ้
รายวชิาท่ีเรียนมาแล้ว (หลกัสตูรใหม)่ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ หมวดวิชาเอกเลอืก 

หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

รายวชิาท่ีขอเทียบตามโครงสร้าง (หลกัสตูรเกา่) 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หมวดวิชาภมูศิาสตร์ หลกัสตูร พ.ศ. 2549 

1.  0125441 ภมูิศาสตร์มนษุย์ 3(3-0-6) 0116282 ภมูิศาสตร์สงัคม 3(2-2-5) 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5 .1   การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานในการขอกําหนดตําแหน่ง                 

รองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ผลงานท่ีเสนอในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองการ

เผยแพร่ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (เอกสารหมายเลข 5.1) 

มต ิ รับรองการเผยแพร่งานวิจัย และหนังสือของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร      

เวหะชาติ ซึง่การเผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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5.2   การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับเทศบาลเมือง

สะเดา ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ได้รับการประสานงานจากเทศบาลเมือสะเดาในการทํา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับเทศบาลเมืองสะเดา ในการพัฒนาผู้ บริหาร

สถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียน ซึ่งคณะ

ศกึษาศาสตร์ได้ตอบรับการทําความร่วมมือในเร่ืองดงักลา่ว ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารายละเอียดใน

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.3.2)  

มต ิ เห็นชอบบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัทกัษิณ กบัเทศบาลเมือง

สะเดา ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา

คณุภาพผู้ เรียน โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

1. หน้าท่ี 1 ย่อหน้าท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม  ...เม่ือวนัท่ี 20 มีนาม พ.ศ. 

แก้ไขเป็น  ...เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 

2. หน้าท่ี 1 ย่อหน้าท่ี 3 บรรทดัท่ี 1 

ขอความเดิม  ทัง้สองฝ่ายได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

พฒันาคุณภาพ... 

แก้ไขเป็น  ทัง้สองฝ่ายได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา... 

3. หน้าท่ี 1 ย่อหน้าท่ี 3 บรรทดัท่ี 3 

ข้อความเดิม  ให้ได้คุณภาและมาตรฐาน... 

แก้ไขเป็น  ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน... 

4. หน้าท่ี 2 ข้อ 4.1.2 

ข้อความเดิม  4.1.2 วางแผน กําหนด และดําเนินกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพ 

แก้ไขเป็น  4.1.2 วางแผน กําหนด และดําเนินกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5. หน้าท่ี 2 ข้อ 5 ให้ปรับรายละเอียดข้อมลูให้เป็นสว่นของผลลพัธ์ท่ีจะได้รับเท่านัน้ 

6. หน้าท่ี 3 ให้ปรับรายละเอียดของผู้ลงนามในสว่นตา่งๆ ให้ชดัเจนและถกูต้อง 

7. ให้เพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี ในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
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5.3  การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ที่ 4/2558 

ด้วยการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 4/2558 จะตรงกบั

วนัท่ี 15 เมษายน 2558 ซึง่เป็นวนัหยดุสงกรานต์ หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์จงึหารือท่ีประชุมพิจารณา

เลื่อนวนัประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 4/2558 

มต ิ เห็นชอบให้กําหนดวนัประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมยัสามัญ 

ครัง้ท่ี 4/2558 เป็นวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ทัง้นี ้หากไมมี่วาระพิจารณาเร่งดว่นให้งดการประชมุในวนัดงักลา่ว 

 

 

5.4  การถ่ายภาพที่ระลึกอาคาร 3 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้รับอนมุติังบประมาณในการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครูนัน้  

เป็นผลให้ต้องมีการปรับปรุงพืน้ท่ีการใช้งานอาคาร 3 หัวหน้าสํานักงานจึงหารือท่ีประชุมให้พิจารณาการ

ถ่ายภาพบคุลากรร่วมกนัหน้าอาคาร 3 เพ่ือเป็นท่ีระลกึ 

มต ิ เห็นชอบให้มีการถ่ายภาพบุคลากรร่วมกันหน้าอาคาร 3 ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 

เวลา 13.00 น. โดยมอบหัวหน้าสํานักงานคณะประสานงานและเชิญอาจารย์และบุคลากรท่ีเกษียณแล้วร่วม

ถ่ายภาพในวนัดงักลา่ว 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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