
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 6/2558 

วันพุธที่  17 มิถุนายน  2558  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 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

14. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม (ไม่มี) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนวลพรรณ  วรรณสธีุ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ 

2. นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

3. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16) 

จากการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16)         

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558  ณ จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีประชุมได้หารือการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

“การวิจยัเพ่ือปฏิรูประบบการผลิตครูเพ่ือยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครูสู่สากล” ซึง่การวิจยัดงักล่าวจะใช้เวลาใน

การดําเนินการ 6 ปี โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  

ในเบือ้งต้นมหาวิทยาลยัท่ีเข้าร่วมการวิจัยจะดําเนินการพฒันาหลกัสูตรการผลิตและ

พฒันาครูตามความถนดัของมหาวิทยาลยันัน้ ซึง่ในสว่นของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จะเน้นการ

พฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษ นอกจากนี ้จะมีการคดัเลือกมหาวิทยาลยันําร่องเพ่ือดําเนินการวิจยัเต็มรูปแบบทัง้

ในเร่ืองของการพฒันาหลกัสตูร และการพฒันาครูแล้ว จะดําเนินการในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ในสถาบัน

การผลิตครูด้วย 

1.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต 

และมาตรฐานบัณฑติ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

จากการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานการผลิต และ

มาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2558  ณ สํานักงาน

เลขาธิการครุุสภานัน้ ท่ีประชมุได้ให้ความชดัเจนในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

(1) เม่ือดําเนินการจดัทําหลกัสตูรเสร็จแล้ว จะต้องส่งให้ครุุสภาพิจารณา 60 วนัก่อน

เปิดสอน 

(2) ครุุสภาต้องดําเนินการพิจารณาหลกัสตูรให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วนั หลงัจากได้รับ

หลกัสตูร 

(3) การส่งหลกัฐานประกอบต่างๆ ต้องดําเนินการจดัส่งภายใน 45 วนัหลงัจากได้รับ

เร่ืองแจ้งให้สง่เอกสารเพ่ิมเติม 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  

1.2.1.1  ผลการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI (รอบ 3) 

เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.1 

 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(1) สาขาวิชากําหนดจดัโครงการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน

นวัตกรรมการศึกษา (STEM Education) ระหว่างวันท่ี 14-16 กรกฎาคม 2558  ณ หอประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ และระหว่างวนัท่ี 17-19 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรม Maruay Garden Hotel กรุงเทพฯ 

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง Guangxi Normal University และสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการจดัการเรียนการสอนของครู และ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(2) สาขาวิชากําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดบันานาชาติด้านวิทยาศาสตร

ศกึษา ISET 2015 เพ่ือพฒันาสมรรถนะด้านการวิจยัและทกัษะภาษาองักฤษของนิสติทนุ สควค. ในระหวา่งวนัท่ี 

17-19 กรกฎาคม 2558  ณ Maruay Garden Hotel กรุงเทพฯ  

 

1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  

(1) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการเจรจาความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับ

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบณัฑิตวิทยาลยัจะมีหนงัสือแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านบณัฑิตศกึษาเพ่ือ

หารือและเชิญร่วมโครงการตอ่ไป 

(2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายภาพ      

ซึ่งผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการดงักล่าวได้ สําหรับกําหนดการจัด วนั เวลา และสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบ

ตอ่ไป 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 

ตามท่ีคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ได้มอบหมายให้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสภา

คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  ณ กรุงเทพมหานคร นัน้          

ท่ีประชมุได้แจ้งประกาศคณะกรรมการธิการการศกึษาและการกีฬา สภานิติบญัญัติแห่งชาติ เร่ือง การประกวด

หนงัสัน้เร่ือง ครูพนัธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างกระแสและกระตุ้นให้เห็นความสําคญัของการปฏิรูปการศึกษาสู่การพฒันา

คณุภาพผู้ เรียน โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี คณะกรรมการธิการการศึกษาและการกีฬา 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
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1.3.2  โครงการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์พี่เลีย้งนิสิตปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 

หน่วยฝึกสอนฝึกงานคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์      

พ่ีเลีย้งนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2558 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558  ณ ห้อง

ประชมุ ศษ.2 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยโครงการเสร็จสิน้ด้วยความเรียบร้อย 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 

1.4.1 โปรแกรมการบริหารจัดการแผน 

ฝ่ายแผนคณะศกึษาศาสตร์ได้เปิดทดลองใช้โปรแกรมการบริหารจดัการแผน โดยได้จดั

อบรมฝึกปฏิบติัการใช้โปรแกรมดงักล่าวให้กบัเจ้าหน้าท่ีสาขาวิชา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบังานแผนไปแล้วเม่ือวนัท่ี 

6-7 มิถุนายน 2558  ณ ห้องปฏิบัติการ IT.Ed.1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ 

1.4.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2559 คณะศกึษาศาสตร์ ในระหว่างวนัท่ี 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558  ณ ลนัตา แซนด์ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จงัหวดักระบ่ี โดยคณะจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบตอ่ไป 

1.4.3  การทาํความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้ตกลงทําความร่วมมือทางวิชาการกับ Chongqing University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เ พ่ือเส ริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกําหนดการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในระหว่างวันท่ี 21-25 มิถุนายน 2558         

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 

ครัง้ที่ 1/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 

1/2558 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 5 มิถุนายน 2558 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไขดงันี ้

 หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.3 ในสว่นของมติ 
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 ข้อความเดิม มติ     รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ภูริทตั  สิงเสม โดยให้ตดั

รายละเอียดในสว่นของ มคอ.3 ออก 

 แก้ไขเป็น มติ     รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ภูริทตั  สิงเสม โดยให้ตดั

รายละเอียดในส่วนของ มคอ.3 ออก เน่ืองจากผลงานเป็นหนังสือจึงไม่จําเป็นต้องมีรายละเอียดในส่วนของ 

มคอ.3 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 (ร่าง) โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 ด้วยคณะศกึษาศาสตร์ได้จดัทํา (ร่าง) โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัทกัษิณ

ขึน้ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการดังกล่าว 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1)  

มต ิ เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัทักษิณ โดยให้มีการ

ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

(1) ให้ระบเุลขหน้าเอกสารทกุหน้า 

(2) ข้อ 5 วิสยัทศัน์ บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม  ...และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ท่ีครบวงจรด้าน 

แก้ไขเป็น  ...และเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีครบวงจรด้าน 

(3) ข้อ 6 พนัธกิจ ในข้อย่อยท่ี 4 

ข้อความเดิม  4. เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีบริการการศึกษาแก่

สงัคมในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียง 

แก้ไขเป็น  4. เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีบริการการศึกษาแก่

สงัคม 

(4) ข้อ 7.1 หลกัการเหตผุลและความจําเป็น ย่อหน้าท่ี 3 บรรทดัท่ี 5 

ข้อความเดิม  และพัฒนาโรงเรียนนานาชาติท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์... 

แก้ไขเป็น  เป็นแหลง่เรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์... 

(5) ข้อ 8 วตัถปุระสงค์การก่อตัง้โรงเรียนสาธิตฯ ข้อย่อยท่ี 4 

ข้อความเดิม  4. เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีบริการการศึกษาแก่

สงัคมในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียง 

แก้ไขเป็น  4. เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีบริการการศึกษาแก่

สงัคม 
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4.2 การตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ และให้ความเห็นผลงานในการขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์สิงหา  ตุลยกุล 

 ด้วยอาจารย์สิงหา   ตุลยกุล  ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพลศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองการเผยแพร่

ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.2 และนอกเลม่) 

มต ิ 1. ท่ีประชุมตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สิงหา  

ตลุยกลุ 

 2. ให้ความเห็นวา่ผลงานทางวิชาการ (งานวิจยั) ของอาจารย์สิงหา  ตลุยกุล มีความ

สอดคล้องกบั (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ  

 

 

4.3 การเพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู 

ด้วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเพ่ิมรายวิชาใน

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต เฉพาะหมวดวิชาชีพครูเลือก หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 ดงันี ้

(1) รายวิชา 0308332 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสังคม (Language for Social Media 

Communication) 

(2) รายวิชา 0308434 สทัศาสตร์ปฏิบติัสําหรับครู (Practical Phonetics for Teacher) 

(3) รายวิชา 0308435 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู (Speaking and 

Personality Development for Teacher) 

ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมรายวิชา

ดงักลา่วในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3)  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ควรปรับรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาให้กระชบักว่านี ้และควรตรวจสอบจํานวนชัว่โมง

ในการแผนสอนให้สอดคล้องกบัแผนการประเมิน 

มต ิ เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต เฉพาะหมวดวิชาชีพครูเลือก 

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 จํานวน 3 รายวิชาคือ 

(1) รายวิชา 0308332 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสงัคม 

 (Language for Social Media Communication) 

(2) รายวิชา 0308434 สทัศาสตร์ปฏิบติัสําหรับครู  

 (Practical Phonetics for Teacher) 

(3) รายวิชา 0308435 การพดูและการพฒันาบคุลิกภาพสําหรับครู 

 (Speaking and Personality Development for Teacher) 

ทัง้นี ้ให้ปรับรายละเอียดตามข้อเสนแนะของกรรมการ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ดงันี ้

(1) รายวิชา 0308332 ภาษาเพ่ือการสือ่สารสงัคม 
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คําอธิบายรายวิชา  หลกัการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสงัคม ทกัษะการสื่อสาร

ในสื่อสงัคม คณุธรรม จริยธรรมในการใช้ภาษาในสื่อสงัคม ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการสื่อสารในสื่อ

สงัคมพหวุฒันธรรมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(2) รายวิชา 0308434 สทัศาสตร์ปฏิบติัสําหรับครู 

คําอธิบายรายวิชา  ศกึษาด้านระบบสทัศาสตร์สากล สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน่งและลกัษณะของการเปล่งหน่วยเสียงภาษาไทย สทัลกัษณ์การ

ถ่ายทอดเสียง การเน้นเสียง จังหวะของเสียง และกลไกของการผลิตเสียงพูด หลกัปฏิบติัในการออกเสียงตาม

ลกัษณะของภาษาไทย ภาษาไทยถ่ินใต้ ตามแนวทางสทัศาสตร์ปฏิบติั 

(3) รายวิชา  0308435 การพดูและการพฒันาบคุลิกภาพสําหรับครู 

คําอธิบายรายวิชา หลกัเกณฑ์และกลวิธีการพูด หลกัการพูดโดยทั่วไป ทัง้การ

พดูในชีวิตประจําวนั การพูดในบริบทการทํางาน และการพูดในท่ีชุมนุมชน การพฒันาบุคลิกภาพกบัการพูดใน

โอกาสตา่งๆ วจันกรรม ความสภุาพ มารยาทสงัคม การพดูและการพฒันาบคุลิกภาพสําหรับครู 

 

 

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ 

กับหลักสูตรเก่า 

ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูร

การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตร พ.ศ. 2549 (หลักสูตรเก่า) ให้กับนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน          

1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศกึษา จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม่) กับ

รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศกึษา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลกัสตูรเก่า) ประธานสาขาวิชาพล

ศกึษาและสขุศกึษา จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบงัคบัให้กบันิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศกึษา จํานวน 

1 รายวิชาคือ รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศกึษา จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม่) กับ

รายวิชา 0319422 การประเมินผลทางพลศกึษา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลกัสตูรเก่า) 

 

 
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 พจิารณาเหน็ชอบรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 

(ครัง้ที่ 5) 

ตามมติสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2545 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2545 

ได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติให้นิสิตสําเร็จการศึกษาและให้ปริญญา โดยให้คณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาประเมินผลการศกึษาของนิสิต และสง่ให้งานทะเบียนนิสิตฯ ดําเนินการประมวลผลการเรียน  
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ในการนี ้งานทะเบียนฯ ได้ส่งรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาให้คณะพิจารณา รองคณบดี    

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน    

ภาคเรียนปลาย     ปีการศกึษา 2557 (ครัง้ท่ี 5) (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2557 (ครัง้ท่ี 5) 

 

 

5.2 พจิารณาเหน็ชอบรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

ตามมติสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2545 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2545 

ได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติให้นิสิตสําเร็จการศึกษาและให้ปริญญา โดยให้คณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาประเมินผลการศกึษาของนิสิต และสง่ให้งานทะเบียนนิสิตฯ ดําเนินการประมวลผลการเรียน  

ในการนี ้งานทะเบียนฯ ได้สง่รายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาให้คณะพิจารณา รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในภาค

เรียนฤดรู้อน  ปีการศกึษา 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557  

 

 

5.3 พิจารณาตรวจสอบ-รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในการพิจารณา

ความสอดคล้องในผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ย่ืนเร่ืองใหม่) ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.3 นอกเลม่) 

มต ิ 1 .  ท่ีปร ะชุมตร วจสอบแ ละ รับร องการ เ ผยแพ ร่ ผลงานท าง วิชา การขอ ง                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ 

 2. ให้ความเห็นว่าผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.       

รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ มีความสอดคล้องกบั (4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เน่ืองจากทิศทางการศึกษาหรือวิจยัมุ่งเน้นการศกึษาให้ความรู้แก่ชุมชน เพ่ือ

พฒันาและสง่เสริมสมรรถนะของชมุชน 
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5.4 โครงการจัดทาํวารสารอเิล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาอังกฤษ 

ด้วยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพได้จัดทําโครงการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ

ภาษาองักฤษขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการศกึษาของนกัวิจยั นกัวิชาการ นิสิต

นกัศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโครงการ

ดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.4 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบโครงการจดัทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบบัภาษาองักฤษ โดยใช้

งบประมาณในการจดัทําจากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  

 

 

5.5 ขออนุญาตเปล่ียนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ป.บัณฑติ วิชาชีพครู 

ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง

กรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตรากําลังของคณะ

ศกึษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.5 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ป.บณัฑิต วิชาชีพครู ดงันี ้

กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ป.บณัฑิตวิชาชีพครู 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (เดิม) กรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสตูร (ใหม่) 

1 ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 

1 ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 

2 ผศ.ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน กรรมการ 2 ผศ.ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน กรรมการ 

3 ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ กรรมการ 3 ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ กรรมการ 

4 อ.วรินธร  เบญจศรี กรรมการ 4 อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจักษ์ผล กรรมการ 

5 รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ กรรมการและ

เลขานกุาร 

5 รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ กรรมการและ

เลขานกุาร 

 

อาจารย์ประจําหลกัสตูร ป.บณัฑิตวิชาชีพครู 

.อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดมิ) อาจารย์ประจาํหลักสตูร (ใหม่) 

1 ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ  1 ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ  

2 ผศ.ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน  2 ผศ.ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน  

3 ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ  3 ผศ.ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ  

4 อ.วรินธร  เบญจศรี  4 อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจักษ์ผล  

5 รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์  5 รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์  
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5.6 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตแจ้งว่าคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557  ในระหว่างวนัท่ี 29-30 มิถุนายน 

2558  ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 2 สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี ้ขอเชิญประธาน

สาขาวิชา ประธานและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ  

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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