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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก  ลาป่วย  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
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เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.10 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 

(1) โครงการผลติครูเพื่อพฒันาท้องถิ่น 

- เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1 นอกเลม่ 

(2) การปรับเกณฑ์การปรับปรุง/พฒันาหลกัสตูร 

ด้วยมหาวิทยาลยัมีความประสงค์ให้สาขาท่ีจะดําเนินการปรับปรุง/พฒันาหลกัสตูร เสนอ 

มคอ.2 (คําอธิบายรายวิชา) เป็นภาษาองักฤษ และให้สง่ มคอ.3 และ มคอ.4 ประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้นี ้ท่ี

ประชมุคณบดีไม่เห็นชอบและจะเสนอขอทบทวนมติในสว่นของ มคอ.2 ฉบบัภาษาองักฤษ ต่อมหาวิทยาลยั

ต่อไป 

(3) การทําความร่วมมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

คณะศกึษาศาสตร์ได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ในเร่ืองโครงการคปูองพฒันาครู ซึง่ขณะนีไ้ด้ลงนามความร่วมมือเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ 

บณัฑิตวิทยาลยัจะใช้โปรแกรม I-Thesis ซึง่เป็นโปรแกรมการทําวิทยานิพนธ์ 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะสามารถติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถ

ตรวจสอบการคดัลอกผลงานได้ ทัง้นี ้บณัฑิตวิทยาลยัจะแจ้งรายละเอียดให้สาขาวิชาทราบต่อไป 
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดฝ่ีายวิชาการและพฒันานิสิต)  

1.3.1 การสาํรวจข้อมลูนิสติ 

ฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ขอความร่วมมือสาขาวิชาสาํรวจ และให้ข้อมลูนิสติ

ปัจจบุนั และนิสติท่ีสาํเร็จการศกึษาไปรหสั 54 ท่ีมีคะแนนในรายวิชาชีพครู 3.00 ขึน้ไป, รายวิชาเอก 3.00 ขึน้ไป 

และคะแนนรวม 3.00 ขึน้ไป โดยขอให้สาขาวิชาดําเนินการและสง่มายงัฝ่ายวิชาการคณะภายในวนัท่ี 22 

เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

1.3.2 โครงการคปูองพฒันาครู 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกบัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในโครงการคปูองพฒันาครูนัน้ คณะศกึษาศาสตร์จะจดัหลกัสตูรการพฒันาท่ีเน้นการ

พฒันากระบวนการจดัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดสูผู่้ เรียนใน 5 กลุม่สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ซึง่ผู้ ท่ีสนใจ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะ  

1.4.1 สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ไตรมาสท่ี 2 

- เอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1  

1.4.2 การจดัทําทะเบยีนครุภณัฑ์ 

ด้วยสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั พบ

ปัญหาในด้านการจดัการครุภณัฑ์หลายรายการ ซึง่มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยการปรับ

รูปแบบการควบคมุดแูลครุภณัฑ์ ซึง่จะมีการติดบาร์โค้ดครุภณัฑ์ทกุรายการ และมหาวิทยาลยัจะเข้าตรวจสอบ

สภาพจริงในระหว่างวนัท่ี 23-26 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือสาขาวิชาจดัทํารายการครุภณัฑ์ใน

ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนทกุรายการ 

1.4.3 การปรับระบบงาน 

ด้วยคณะศกึษาศาสตร์จะปรับระบบงานบางสว่น มาให้บริการท่ีสาํนกังาน ซึง่ได้แก่ 

งานบคุคลจะปรับในสว่นของการจดัทําเร่ืองขออนมุติัเดินทางไปปฏิบติัหน้าท่ี รวมถงึการทําสญัญายืมเงินทดรอง

จ่าย และทํารายงานการเดินทางและหน้างบเบกิจ่ายหลงัการเดินทาง งานธุรการจะปรับในสว่นของการจดัทํา

หนงัสอืตอบรับการเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคณุวฒิุในรายการต่างๆ ของอาจารย์ การจดัซือ้จดัจ้างจะจดัซือ้จดัจ้าง

วสัดสุาํนกังานในภาพรวมของคณะ โดยคณะจะสาํรวจรายการจากสาขาวิชาและจดัซือ้ในคราวเดียว ซึง่จะเร่ิม

ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้คณะจะมีหนงัสอืแจ้งไปยงัสาขาวิชาอีกครัง้หนึง่ 

 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

 



 4 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 2/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

2/2559 เมื่อวนัพธุท่ี 16 มีนาคม 2559 ต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.3.1 ข้อ (1) บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม ...ซึง่จะเป็นรูปแบบใหม่ท่ี สามารถลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์

ได้โดยไม่จาํกัดเวลา 

แก้ไขเป็น ...ซึง่จะเป็นรูปแบบใหม่ท่ี ใช้การประเมินความก้าวหน้าในการ

ทาํวิทยานิพนธ์ 

หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.2 แก้ไขคําว่า Tep เป็นตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด 

หน้าท่ี 10 วาระท่ี 5.2 ในสว่นของมติ ข้อ 2 

ข้อความเดิม 2. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์ 

แก้ไขเป็น 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์  

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 

16 มีนาคม 2559 วาระท่ี 4.2 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนิสติ ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ

การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนิสติ ดงันี ้

ระดบัปริญญาตรี  กําหนดเกณฑ์เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. นิสติแรกเข้าไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษ โดยใช้

เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

2. นิสติแรกเข้าไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ ระหว่างการศกึษาให้มีเรียนภาษาองักฤษทกุปี

การศกึษา และเมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษโดยใช้เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

3. นิสติแรกเข้าให้ทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด เพื่อคดัแยกนิสติ

ตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ในการตดัสนิรับนิสติเข้า และพฒันานิสติในระหว่าง

การศกึษาตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษ โดยใช้เกณฑ์         

PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 
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ระดบัปริญญาโท กําหนดเกณฑ์เป็น 3 รูปแบบดงันี ้

1. นิสติแรกเข้าไม่ต้องสอบภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษ โดยใช้

เกณฑ์ PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP 

2. นิสติแรกเข้าให้ทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด เพื่อคดัแยกนิสติ

ตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ โดยไม่เอาผลการมาใช้ในการตดัสนิรับนิสติเข้า และพฒันานิสติในระหว่าง

การศกึษาตามระดบัความรู้ด้านภาษาองักฤษ เมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

3. ทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับนิสติแรกเข้า และทดสอบครัง้ท่ี 2 เมื่อสาํเร็จการศกึษา โดยใช้

เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ระดบัปริญญาเอก  ให้มีการทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับนิสติแรกเข้า  โดยใช้เกณฑ์         

PSU-TEP, TSU-TEP หรือ CU-TEP โดยคะแนนสอบต้องผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดจงึจะดําเนินการ

ตรวจข้อสอบในรายวิชาเอกต่อไป ทัง้นี ้นิสติสามารถนําผลการสอบภาษาองักฤษจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็น

มาตรฐานมาแสดงแทนการสอบได้ และเมื่อสาํเร็จการศกึษาให้สอบภาษาองักฤษโดยใช้เกณฑ์ PSU-TEP,      

TSU-TEP หรือ CU-TEP 

ในการนี ้เน่ืองจากตามมติดงักลา่วยงัไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของช่วงคะแนนท่ีใช้ในการ

ทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาองักฤษของนิสติ  ประกอบกบัท่ีประชมุคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหาร

ระดบัสงู ในการประชมุเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 มีข้อสงัเกตและข้อเสนอว่า “ควรกําหนดช่วงระดบั

คะแนนและกลุม่ของนิสติในแต่ละคณะ เน่ืองจากแต่ละบคุคลจะมีทกัษะทางด้านภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั”    

ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาทบทวนการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนิสติ (เอกสาร

การประชมุหมายเลข 3.1) 

มต ิ ท่ีประชมุเห็นชอบกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนิสติคณะ

ศกึษาศาสตร์ ดงันี ้

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา

อื่นๆ 

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา

อื่นๆ 

TOEIC ไม่น้อยกว่า 

500 

ไม่น้อยกว่า 

400 

ไม่น้อยกว่า 

700 

ไม่น้อยกว่า 

500 

ไม่น้อยกว่า 

600 

TOEFL      

- Paper based ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 

(TOEFL Paper) 450 400 550 450 500 

- Computer-Based Test ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 

(TOEFL CBT) 133 95 213 133 173 

- Internet-Based Test ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 

(TOEFL IBT) 45 32 80 45 61 
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เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา

อื่นๆ 

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา

อื่นๆ 

IELTS ไม่น้อยกว่า 

4.0 

ไม่น้อยกว่า 

3.0 

ไม่น้อยกว่า 

6.0 

ไม่น้อยกว่า 

4.0 

ไม่น้อยกว่า 

5.0 

CU-TEP ไม่น้อยกว่า 

45 

ไม่น้อยกว่า  

30 

ไม่น้อยกว่า 

75 

ไม่น้อยกว่า 

45 

ไม่น้อยกว่า 

60 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 พจิารณารับรองรับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเหน็ในผลงานที่เสนอขอ

กําหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 

 ด้วยอาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา ได้เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองการเผยแพร่และให้ความเห็น

ในผลงานของอาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3 และนอกเลม่) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ ผลงานของอาจารย์ ดร. ชชัวาล   ชมุรักษา  ซึง่การเผยแพร่

เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

2. ท่ีประชมุมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร. ชชัวาล   ชมุรักษา        

มีทิศทางสอดคล้องกบั (4) พฒันาและสง่เสริมชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

วงวิชาการ 

 

 

4.2 การเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อเปล่ียนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจาํหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

 ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ ในการผลติบณัฑิตหลกัสตูรการศกึษา

บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา นัน้ เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเปลีย่นแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเปลีย่นแปลงกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิเห็นชอบ การเปลีย่นแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ดงันี ้
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กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

เดมิ ใหม่ 

1 อ.ยพุนิ  พมิโคตร์ ประธานกรรมการ 1 อ.ดร.ธนพนัธ์  ปัทมานนท์ ประธานกรรมการ 

2 อ.ดร.เปลือ้ง  สวุรรณมณี กรรมการ 2 อ.ดร.สมศกัดิ ์ โชคนกุลู กรรมการ 

3 ผศ.ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ กรรมการ 3 อ.ยพุนิ  พมิโคตร์ กรรมการ 

4 อ.พเยาว์  อินทสวุรรณ กรรมการ 4 ผศ.นพดล  ศกุระกาญจน์ กรรมการ 

5 อ.ดร.จารุวตัร  จนัทร์ประดษิฐ์ กรรมการและ

เลขานกุาร 

5 อ.พเยาว์  อินทสวุรรณ กรรมการ 

  6 ผศ.ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ กรรมการ 

   7 อ.ดร.จารุวตัร  จนัทร์ประดษิฐ์ กรรมการและ

เลขานกุาร 

 

อาจารย์ประจาํหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

เดมิ ใหม่ 

1 อ.ยพุนิ  พมิโคตร์  1 อ.ดร.ธนพนัธ์  ปัทมานนท์  

2 อ.ดร.เปลือ้ง  สวุรรณมณี  2 อ.ดร.สมศกัดิ ์ โชคนกุลู  

3 ผศ.ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  3 อ.ยพุนิ  พมิโคตร์  

4 อ.พเยาว์  อินทสวุรรณ  4 ผศ.นพดล  ศกุระกาญจน์  

5 อ.ดร.จารุวตัร  จนัทร์ประดษิฐ์  5 อ.พเยาว์  อินทสวุรรณ  

  6 ผศ.ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  

   7 อ.ดร.จารุวตัร  จนัทร์ประดษิฐ์  

 

วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ ได้เสนอให้หน่วยงาน

พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ สว่นงานละไม่เกิน 4 ชื่อ 

ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึง่กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒิุดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ นอกเลม่) 
มต ิ เห็นชอบให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุพร้อมประวติั มายงัคณะศกึษาศาสตร์ภายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวม

พิจารณาในการประชมุคณะกรรมการประจําคณะครัง้ถดัไป 
 

 

ปิดประชุม เวลา 15.45 น. 
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นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

ตรวจรายงานการประชมุ 
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