
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 5/2559 

วันจนัทร์ที่  6 มิถุนายน  2559  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ  

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ  

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี – แทน) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน – แทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลีย่นรัมย์ – รักษาการแทน) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ  

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ  

12. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ  

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร  

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร  

16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร  
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก   ลาป่วย  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวปัทมา  สาํนกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.20 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน (ไม่มี) 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดฝ่ีายวิจยัและประกันคุณภาพ 

ด้วยคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัการประชมุวิชาการระดบัชาติ ระหว่างวนัท่ี 21-22 

ตลุาคม 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  ซึง่ในการประชมุดงักลา่วคณะจะจดัทําวารสารคณะ

ศกึษาศาสตร์ ฉบบัพิเศษ เผยแพร่ในงานดงักลา่ว จงึขอเชิญชวนผู้ ท่ีสนใจสง่บทความวิจยัและบทความ          

ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบบัดงักลา่ว โดยสามารถสง่ได้จนถงึเดือนสงิหาคม 2559 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม 

1.3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพเิศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ด้วยได้รับมอบหมายให้เข้าประชมุคณะอนกุรรมการสง่เสริมการผลติครูท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัอดุมศกึษาในประเทศ ครัง้ท่ี 13-3/2559 เมื่อวนัท่ี    

1 มิถนุายน 2559  ณ สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา นัน้ พบว่านิสติทนุในรุ่นท่ี 1 ในโครงการ สควค. 

สอบผ่านภาษาองักฤษทกุคน มี 6 ราย ยงัไม่เสร็จสิน้กระบวนการทางวิทยานิพนธ์ และมี 1 รายท่ีคาดว่าจะพ้น

สภาพการรับทนุโครงการ สควค. และในขณะนีค้ณะได้รับนิสติทนุรุ่นใหม่เข้ามาแล้วจํานวน 24 คน ประกอบด้วย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 คน สาขาวิชาฟิสกิส์ 3 คน สาขาวิชาชีววิทยา 5 คน สาขาวิชาเคมี 7 คน และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศกึษา 4 คน 

1.3.2 การประเมินมาตรฐานศูนย์ผลิตบัณฑิต 

ด้วยสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ว่าจ้าง

มหาวิทยาลยัในประเทศโคลมัเบยี เพื่อประเมินมาตรฐานศนูย์ผลติบณัฑิตท่ีเข้าร่วมโครงการของ สสวท.         

โดยกําหนดช่วงการประเมินในระหว่างเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2559 ซึง่มหาวิทยาลยัท่ีเป็นศนูย์ผลติบณัฑิต

ต้องทํารายงานสาํหรับการประเมินทัง้ฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทย ให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 

2559   โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการจากงบประมาณท่ี สสวท. โอนมายงัคณะ 
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1.3.3 หลักสูตรพฒันาครูโครงการคูปองการศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จดัหลกัสตูร

พฒันาครูโครงการคปูองการศกึษา การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาการคิด “เสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ให้

นกัเรียนคิดเป็น คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้และมีทกัษะชีวิตเป็นพลเมืองดีของชาติ” ให้กบัครูและบคุลากรใน 18 

เขตพืน้ท่ีการศกึษา ใน 5 กลุม่สาระการเรียนรู้คือ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และ

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยกําหนดจดัในระหว่างวนัท่ี 2-3 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

1.3.4 การจดัประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

คณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัการประชมุวิชาการระดบัชาติ “นวตักรรมการศกึษาเพื่อ

พฒันาประเทศ” ในระหว่างวนัท่ี 21-22 ตลุาคม 2559  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี

มหาวิทยาลยัในเครือเทางาม เข้าร่วมในการประชมุดงักลา่ว โดยรูปแบบการจดังานจะมีการนําเสนองานวิจยัทัง้

แบบปากเปลา่ และโปสเตอร์ และงานสงัสรรค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่จะจดั  ณ โรงแรมบพีี สมิหลา บชี 

รีสอร์ท จงัหวดัสงขลา โดยความคืบหน้าในการจดัโครงการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

1.3.5 โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลีย้ง  

หน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการสมัมนาผู้บริหารและครู       

พี่เลีย้งนิสติปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา สาํหรับนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) ประจําปี

การศกึษา 2559 ในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559  ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จงัหวดัสงขลา จงึขอเชิญชวนกรรมการ

ประจําคณะและอาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมโครงการตามวนั เวลาดงักลา่ว 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 4/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

4/2559 เมื่อวนัองัคารท่ี 24 พฤษภาคม 2559 ต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  การเสนอชื่อผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

สบืเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 4/2559 

เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 วาระท่ี 4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  ท่ีประชมุ

มติเห็นชอบให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัทกัษิณพร้อมประวติั 

จํานวนไม่เกิน 2 ชื่อ มายงัคณะศกึษาศาสตร์ภายในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 เพื่อรวบรวมพิจารณาในการประชมุ

คณะกรรมการประจําคณะครัง้ถดัไป  

ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 

(เอกสารการประชมุ หมายเลข 3.1 นอกเลม่) 

มต ิ ท่ีประชมุเห็นชอบให้เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  เป็นผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดบัขัน้ประจาํภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558  (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 ตามเอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.1 

 

 

4.2 การแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์ประจาํบัณฑิตศึกษา 

 ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยาได้เสนอขอแต่งตัง้อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา และอาจารย์ ดร.       

ดวงฤดี  พ่วงแสง เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา    

การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิเห็นชอบ การแต่งตัง้อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา และอาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง 

เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา โดยให้ปรับข้อมลูในประวติัให้เป็นปัจจบุนัและรายงานเฉพาะผลงานท่ีมีอายไุม่

เกิน 5 ปี 
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วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1 พจิารณาการเทยีบโอนรายวิชาเรียนของ ส.ต.ต.พงศธร  ทองรักษ์ 

  ด้วย  ส.ต.ต.พงศธร  ทองรักษ์  รหสั 588709034 สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและ

กระบวนการยติุธรรม วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ได้ลาออกจากการเป็นนิสติและ

สอบเข้าศกึษาใหม่ในปีการศกึษา 2558 มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในภาคเรียนปลาย    

ปีการศกึษา 2554 ในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0308239 การจดักิจกรรมลกูเสอืและยวุกาชาด 3(2-2-5) กบัรายวิชา 0308239  

การจดักิจกรรมลกูเสอืและยวุกาชาด 3(2-2-5)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสติดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของ ส.ต.ต.พงศธร  ทองรักษ์ จํานวน 1 รายวิชา 

คือ รายวิชา 0308239 การจดักิจกรรมลกูเสอืและยวุกาชาด 3(2-2-5) กบัรายวิชา 0308239  การจดักิจกรรม

ลกูเสอืและยวุกาชาด 3(2-2-5) 

 
 

5.2 พจิารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

   ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ในการประชมุสมยัสามญั ครัง้ท่ี 

2/2559 เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบให้ดําเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูหลกัสตูรประกาศนียบตัร

สาขาวิชาชีพครู หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 นัน้ เน่ืองจากสาํนกังานเลขาธิการครุุสภาได้แจ้งผลการประเมิน

มาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานการผลติและมาตรฐานบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของมหาวิยาลยัทกัษิณ โดยให้ระบจุํานวนหน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เป็น 1(90) และการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา 1,2 เป็น 3 (240) ประธานกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) จงึเสนอให้ท่ีพิจารณาการ

ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2) 

มต ิ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  โดยให้

ระบจุํานวนหน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็น 1(90) และการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา 1,2 

เป็น 3 (240) 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากกรรมการกลางคุมสอบของคณะศึกษาศาสตร์ 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ ได้แจ้งปัญหาท่ีพบในเร่ืองของการคมุสอบของคณะ

ศกึษาศาสตร์ ดงันี ้

1. เจ้าของวิชาไม่มาคมุสอบเน่ืองจากลาหรือไปราชการ และได้ฝากให้ผู้อื่นเข้าคมุสอบเอง 
2. อาจารย์เลือ่นสอบ หรือยกเลกิการสอบโดยไม่แจ้งให้ผู้คมุสอบทราบ 
3. อาจารย์ต่างสาขาวิชาท่ีช่วยคมุสอบ ควรปฏิบติัหน้าท่ีการคมุสอบอย่างเคร่งครัด 
4. การคมุสอบในรายวิชาการศกึษาทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผู้จดั หากอาจารย์ไม่สามารถ

เข้าคมุสอบได้ ให้ประสานมหาวิทยาลยัโดยตรงเพื่อหาผู้คมุสอบแทน ไม่ต้องผ่านคณะ 
มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ และขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาดแูลและเข้มงวดกบัการ

ปฏิบติัหน้าท่ีคมุสอบของอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างเคร่งครัด  

 

 

ปิดประชุม เวลา 10.40 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

ตรวจรายงานการประชมุ 
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