
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 7/2557 

วันพุธที่  17  กันยายน  2557  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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสิทธ์ิ) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

13. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

14. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

15. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

2. อาจารย์เพชรา   วงศ์ประไพโรจน์   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้ร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม วิชยัดิษฐ  ผู้ช่วยคณบดี 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.35 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 พธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

ตามท่ีสํานกัพระราชวงัได้แจ้งกําหนดวนัพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้สําเร็จการศกึษา

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันท่ี 23 กันยายน 2557 นัน้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการฝึกซ้อมการรับ   

ปริญญาบัตรในระดบัคณะมากขึน้ ทัง้นี ้มหาวิทยาลยักําหนดให้บัณฑิตรายงานตวัในวนัท่ี 20 กนัยายน 2557 

เวลา 08.00 น. และเร่ิมฝึกซ้อมย่อยในระดับคณะในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และซ้อมรวม ณ หอประชุม

ปาริชาต ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยเร่ิมตัง้แตร่ะดบับณัฑิตศกึษา สําหรับคณะศกึษาศาสตร์จะเร่ิมซ้อม

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

1.1.2 มาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษา 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ให้หลกัสตูรท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีเป็นเอกคู ่

ตามเกณฑ์ใหม่นัน้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดให้เป็นเอกเด่ียวและได้รับใบประกอบ

วิชาชีพครู 

 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัมีกําหนดเข้าตรวจเย่ียมคณะ

ศกึษาศาสตร์ระหว่างวนัท่ี 18-19 กนัยายน 2557 ในการนี ้ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยัง

สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือให้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และผลการประเมินการประกัน

คณุภาพภายในในวนัดงักลา่วแล้ว 
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1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1.2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อนิทสุวรรณ 

(1) การพระราชทานปริญญาบัตรในวัน ท่ี  23 กันยายน 2557 นัน้ 

มหาวิทยาลยัจะเน้นการซ้อมย่อยท่ีคณะมากขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา โดยอธิการบดีมีนโยบายให้การอ่านช่ือบัณฑิต

ตรงกบับณัฑิตเจ้าของช่ือให้มากท่ีสดุ 

(2) การประชมุคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 

2557 อธิการบดีมีนโยบายให้บัณฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการโดยสมบูรณ์ ดงันัน้ หลกัสูตรท่ี

สงักดับณัฑิตวิทยาลยัจะกลบัคืนต้นสงักดัเดิม คือ หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายและการ

วางแผนสังคม จะสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรการพัฒนาท่ียั่งยืนจะสังกัด

วิทยาลยันานาชาติท่ีกําลงัจะก่อตัง้ขึน้ สําหรับบคุลากรจะมีการพิจารณาตอ่ไป 

 

1.4  ผู้ช่วยคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 1 คน ซึ่งจะ

พํานักอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 โดยจะเข้าชัน้เรียนร่วมกับนิสิต

มหาวิทยาลยัทักษิณ ในการนี ้ขอความร่วมมืออาจารย์จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษในช่วงท่ีนิสิตเข้า

ชัน้เรียน 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 6/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

6/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 1 รายช่ือผู้ เข้าประชมุ ลําดบัท่ี 11 ให้มี (แทน) หลงัช่ือ 

หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.2 ในสว่นของหวัข้อ 

ข้อความเดิม 1.1.2 แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ 10 ปี 

แก้ไขเป็น  1.1.2 แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ 10 ปี (พ.ศ. 

2558-2567) 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  (ร่าง) คู่มือปฏบิัตงิานการบูรณาการพันธกจิคณะศึกษาศาสตร์ 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5.2 คู่มือการปฏิบัติงานการบูรณาการพนัธกิจคณะศึกษาศาสตร์ ในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 มีมติ

มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทําคู่มือให้เป็น

มาตรฐานเพ่ือใช้ในคณะศกึษาศาสตร์  

ในการนี ้รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ เสนอให้ประธานสาขาวิชาเสนอช่ือผู้แทนของ

สาขาวิชาเพ่ือร่วมจดัทําคูมื่อตอ่ไป 

มต ิ สาขาวิชาพิจารณาเสนอช่ือผู้ แทนสาขาวิชาเพ่ือเข้าร่วมจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการ  

บรูณาการพนัธกิจคณะศกึษาศาสตร์ ดงันี ้

  1. อาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

  2. อาจารย์ ดร.จินตนา  กสินนัท์  สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ 

  3. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

  4. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

  5. อาจารย์วรินธร  เบญจศรี  สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 

  6. อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา  สาขาวิชาจิตวิทยา 

  7. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วิชยัดิษฐ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ 

  8. อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช   สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

ทัง้นี ้ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดประชุมเพ่ือดําเนินการ

จดัทําคูมื่อปฏิบติังานการบรูณาการพนัธกิจคณะศกึษาศาสตร์ตอ่ไป 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาในสังกัด

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ด้วยประธานสาขาวิชาในสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ จํานวน 7 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาจิตวิทยา 

2. สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

3. สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

4. สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

5. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

7. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 
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มีกําหนดหมดวาระการดํารงตําแหน่งวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาท่ีจะหมดวาระตามประกาศคณะกรรมการรนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบคุคล เร่ือง การสรรหาและแตง่ตัง้ประธานสาขาวิชา 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบคุคลเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา ดงันี ้
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ กรรมการ 

5. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์  เลขานกุาร 

6. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

 

4.2 การเสนอช่ือผู้ที่ เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้เสนอให้ส่วนงานวิชาการพิจารณาเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ

สรรหาให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะได้แจ้งเวียนให้สาขาวิชาต่างๆ 

พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ เสนอช่ือ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว (เอกสารการ

ประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข เป็นผู้ ท่ีเหมาะสมเข้ารับการ    

สรรหาให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการท่ีประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 

 

4.3 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชาย      

แดนใต้  

ด้วยประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ได้เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็น

คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้าง

สนัติสขุชายแดนใต้ ซึง่ได้เปิดสอนตัง้แต่ภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและ

วิจยั จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3)  

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสนัติสขุชายแดนใต้ ดงันี ้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพนัธุ์  เขมคณุาศยั กรรมการ 
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3. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา   กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ถาวร  จนัทโชติ   กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ  กรรมการและเลขานกุาร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพนัธุ์  เขมคณุาศยั 

3. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 

4. อาจารย์ ดร.ถาวร  จนัทโชติ 

5. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ 

 
 

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ 

กับ หลักสูตรเก่า  

ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

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

การศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูร พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) ให้กับนิสิต จํานวน 1 รายวิชา ประธานสาขาวิชา   

พลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับดังกล่าว (เอกสารการ

ประชมุ หมายเลข 4.4)  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา  

หลกัสูตรใหม่ กับ หลกัสูตรเก่า จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319104 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   

2(1-2-3) หลกัสตูรใหม ่กบัรายวิชา 0319104 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) หลกัสตูรเก่า 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1    การปรับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และคอมพวิเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (ตามที่คุรุสภาเสนอแนะ) 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งเอกสารเพ่ือขอรับรองปริญญาการศึกษา หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2556 สําหรับ

ผลิตครูโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ไปยัง

สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา บัดนี ้สํานักงานเลขาธิการครุุสภาได้แจ้งมติคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาทาง

การศกึษา (วิชาชีพครู) เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 แล้ว โดยให้มีการปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับคําอธิบายรายวิชาตามมติของ

สํานกังานเลขาธิการครุุสภา (เอกสารนอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการปรับคําอธิบายรายวิชาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 จํานวน 4 รายวิชา คือ 
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1. รายวิชา 0308511  ภาษาสําหรับครู 

2. รายวิชา 0308521  การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

3. รายวิชา 0308551  การบริหารจดัการชัน้เรียน 

4. รายวิชา 0308581  ความเป็นครู 

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.15 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

              ตรวจรายงานการประชมุ 
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