
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 4/2559 

วันอังคารที่  24 พฤษภาคม  2559  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ  

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง – แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี – แทน) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว – แทน) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู- แทน) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ  

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ  

13. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ  

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร  

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร  

16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร  
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ   เน่ืองจาก ไปราชการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

2. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก   ลาป่วย  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี) 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.10 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 

1.1.1 ความก้าวหน้าในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

มหาวิทยาลยักําหนดจดัประชมุคณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานของ

สภามหาวิทยาลยั ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ซึง่มีวาระพิจารณาการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ

ในการประชมุดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้หากได้รับความเห็นชอบจากการประชมุ มหาวิทยาลยัจะเสนอเป็นวาระ

พิจารณาในการประชมุสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ต่อไป 

1.1.2 ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครู 

การก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพครูคาดว่าจะเสร็จสิน้ตามแผนในวนัท่ี 13 

ตลุาคม 2560 ทัง้นี ้เน่ืองจากงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดงักลา่วค่อนข้างสงู คณะจงึถกูตดัครุภณัฑ์

ประกอบอาคารหลายรายการ ดงันัน้ เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานอาคารดงักลา่วได้ คณะจะจดัประชมุเพื่อชีแ้จง

รายการครุภณัฑ์ท่ีถกูตดั พร้อมทัง้เสนองบประมาณในการจดัหาครุภณัฑ์ดงักลา่วในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  

เพื่อของบประมาณในปี 2560 ต่อไป 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ 

ด้วยสาํนกัพระราชวงัได้กําหนดวนัพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้สาํเร็จ

การศกึษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ          

มีจํานวนบณัฑิตท่ีเข้ารับปริญญาบตัรรวมทัง้สิน้ 3,029 คน โดยมหาวิทยาลยักําหนดให้บณัฑิตรายงานและ    

ซ้อมย่อยรับปริญญาตามคณะท่ีสงักดัในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา และ

กําหนดพิธีซ้อมใหญ่ในวนัท่ี 11 และ 12 มิถนุายน 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ ทัง้นี ้ในสว่น

ของซุ้มแสดงความยินดีกบับณัฑิตของคณะศกึษาศาสตร์ ท่ีประชมุเห็นชอบให้จดัซุ้มท่ีวิทยาเขตสงขลา และ

วิทยาเขตพทัลงุ อย่างละ 1 ซุ้ม  
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่มี)  

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะ  

1.4.1 เลือ่นวนัประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ในเดือนมิถนุายน 2559 

ด้วยการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ในเดือนมิถนุายน 2559 จะมี

วาระการพิจารณาค่าระดบัขัน้ ซึง่ต้องสง่มหาวิทยาลยัภายในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 ในการนี ้คณะจงึเลือ่นการ

ประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ในเดือนมิถนุายน 2559 เป็นวนัจนัทร์ท่ี 6 มิถนุายน 2559 เวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 3/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

3/2559 เมื่อวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2559 ต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.2.1.1 บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม ...ติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถ

ป้องกัน 

แก้ไขเป็น ...ติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถ

ตรวจสอบ 

หน้าท่ี 5 วาระท่ี 3.2 ข้อ 3 บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม 3. ทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับนิสติแรกบรรจุ... 

แก้ไขเป็น 3. ทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับนิสติแรก เข้า... 

หน้าท่ี 6 วาระท่ี 4.2 บรรทดัท่ี 3 

ข้อความเดิม หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว ในกานี.้.. 

แก้ไขเป็น หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรดงักลา่ว ในการนี.้.. 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  การเสนอชื่อผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สบืเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 3/2559 

เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2559 วาระท่ี 5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒิุ ท่ีประชมุมติเห็นชอบให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุพร้อมประวติั มายงัคณะศกึษาศาสตร์ภายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวม

พิจารณาในการประชมุคณะกรรมการประจําคณะครัง้ถดัไป  

ในการนี ้ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ (เอกสารการประชมุ หมายเลข 3.1 นอกเลม่) 

มต ิ ท่ีประชมุเห็นชอบให้เสนอชื่อบคุคลเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลศิไพฑรูย์ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  

2. นายบญัญัติ  จนัทน์เสนะ  ความเชี่ยวชาญด้านบริหารองค์กร  

3. นายประสทิธ์ิ  ชเูมือง   ความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน  

4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ ความเชี่ยวชาญด้านการจดัการศกึษา  

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 ด้วยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ได้เสนอให้หน่วยงานพิจารณา

เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ สว่นงานละไม่เกิน 2 ชื่อ ประธานจงึเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัทกัษิณดงักลา่ว  (เอกสารการ

ประชมุ นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลยัทกัษิณพร้อมประวติั มายงัคณะศกึษาศาสตร์ภายในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 เพื่อรวบรวมพิจารณา

ในการประชมุคณะกรรมการประจําคณะครัง้ถดัไป 

 

 

4.2 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ปรับเปลีย่นองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะการปฏิบติังานของ

บคุลากร โดยแบง่การประเมินสมรรถนะเป็น 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะและพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานตามค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลยั และองค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะเพื่อสนบัสนนุยทุธศาสตร์การ

พฒันาสว่นงานหรือหน่วยงาน  
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คณะศกึษาศาสตร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทําเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบคุลากรสาย

คณาจารย์สงักดัคณะศกึษาศาสตร์ และคณะกรรมการได้ประชมุพิจารณาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบคุลากร

สายคณาจารย์สงักดัคณะศกึษาศาสตร์แล้ว เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

เกณฑ์การประเมินดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิเห็นชอบ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบคุลากรสายคณาจารย์สงักดัคณะ

ศกึษาศาสตร์ตามสรุปการประชมุคณะกรรมการจดัทําเกณฑ์การประเมินสมรรถนะบคุลากรสายคณาจารย์ 

สงักดัคณะศกึษาศาสตร์ โดยให้ปรับรายละเอียดในเกณฑ์ดงันี ้

1. หน้าท่ี 4 ข้อ 2 (1) บรรทดัท่ี 1-2 

ข้อความเดิม  (1) การปรับปรุง/พฒันาหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร

อบรม การพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ การพฒันานวตักรรมทางการศกึษา บทความวิชาการ/บทความวิจยัท่ี

ตีพิมพ์ลงวารสาร 

แก้ไขเป็น  (1) การปรับปรุง/พฒันาหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร

อบรม วารสาร 

2. หน้าท่ี 4 ข้อ 3.2 

ข้อความเดิม  3.2 ผลงานได้รับรางวลัในระดบัภาค = 1 คะแนน 

แก้ไขเป็น  3.2 ผลงานได้รับรางวลัในระดบัภาค/สถาบนั = 1 คะแนน 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1 ขออนุมัตโิครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา

การศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้วยหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์มีความ

ประสงค์ขอดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

พ.ศ. 2555 เป็นหลกัสตูร กศ.ม.(การศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์) ควบหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต 

(การศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์) เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการจดัการศกึษา ประธานกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบผู้ รับชอบการศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการขออนมุติัโครงการ

ปรับปรุงหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 
มต ิ อนมุติัโครงการปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพื่อ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ พ.ศ. 2555 เป็นหลกัสตูร กศ.ม.(การศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์) ควบหลกัสตูร

การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุย์) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงันี ้
1. หน้าท่ี 2 ปรับข้อมลูในตารางแสดงประสทิธิผลของหลกัสตูร 5 ปีย้อนหลงั ให้ตรง

บรรทดั 
2. หน้าท่ี 5 ข้อ 6 ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะท่ี 3 บรรทดัท่ี 3 ให้ตดัคําว่า และการ

สอนการศกึษา ออก 
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3. หน้าท่ี 5 ข้อ 8 ปรับยอดรวมงบประมาณให้ถกูต้อง 
4. หน้าท่ี 6 ข้อ 9 และ 10 ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องขัน้ตอนการดําเนินงานใน

หน้าท่ี 5 
5. ปรับรูปแบบข้อความ คํา วรรคตอน ให้เป็นรูปแบบเดียวตลอดทัง้เอกสาร 

 
 

5.2 การปรับแผนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

  ตามมติท่ีประชมุคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2559 เมื่อ

วนัท่ี 18 เมษายน 2559 ได้มอบให้คณบดีคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาปรับแผนการประเมินคณุภาพหลกัสตูรของ

คณะ ในการนี ้ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการปรับแผนการประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร 

ตามเกณฑ์ AUN QA (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2 นอกเลม่) 
มต ิ เห็นชอบการปรับแผนการประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN QA ดงันี ้

1. ปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรนําร่องประกอบด้วย กศ.บ.การศกึษาปฐมวยั (5 ปี) 

และ กศ.ม.การวิจยัและประเมิน 
2. ปีการศกึษา 2560 ประกอบด้วย กศ.บ.การวดัและประเมินทางการศกึษา (4 ปี), 

กศ.บ.เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา , ป.บณัฑิต วิชาชีพครู, กศ.ม.เทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา 
3. ปีการศกึษา 2561 ประกอบด้วย ศศ.ม.จิตวิทยาให้คําปรึกษา, กศ.บ.พลศกึษา 

(หลกัสตูร 5 ปี) , ป.บณัฑิต การเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้, กศ.ม.การสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, กศ.ม.หลกัสตูรและการสอน 
4. ปีการศกึษา 2562 ประกอบด้วย  กศ.ม.พลศกึษา  และ กศ.บ.ศิลปศกึษา 

(หลกัสตูร 5 ปี) 
5. ปีการศกึษา 2563 ประกอบด้วย กศ.ม.การบริหารการศกึษา , กศ.ด.ภาวะผู้ นํา

ทางการบริหารการศกึษา 
6. มอบฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ คณะศกึษาศาสตร์ ประสานหลกัสตูรท่ีเหลอื

ในการปรับแผนการประเมิน 
 
 

5.3 การแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์ประจาํบัณฑิตศึกษา 

   ด้วยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั ได้เสนอขอแต่งตัง้อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ 

เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้

บคุคลดงักลา่วเป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3 นอกเลม่) 
มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา 

เน่ืองจากมีคณุสมบติัครบตามเกณฑ์ 
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ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

ตรวจรายงานการประชมุ 
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