
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ  คร้ังที่ 7/2561 
วันพุธที่  15  สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวนิ) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค)์ 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร ์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง      กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา    กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิักษ์) 
15. หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ) 
16. นางสุภาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    เนื่องจากติดภารกิจ 
2. นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย       เนื่องจากติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและวิเทศสัมพันธ์    เนื่องจากติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต 

 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.20 น. 
 
วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิ ธีพุทธาภิ เษกวัตถุมงคล ในวันที่  23 สิ งหาคม 2561                

ณ วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมบริจาค และเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1) 

 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมาตรฐาน 
สสวท. ในภาคใต้ 6 สาขาวิชา จ านวน 240 คน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561  ณ ห้องเรียนรวม 
15403 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
1.2.3 ประธานสาขาวิชา  

1.2.3.1 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบรายการวัสดุครุภัณฑ์ของ

สาขาวิชาแล้วเสร็จในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  หากมีผู้ประสงค์ใช้งานโรงยิม อาคารพลศึกษาและสุขศึกษา สามารถ
ติดต่อเข้าใช้งานได้ 

1.2.3.2 ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ได้รับรางวัลจาก

การส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมรัษฎา จังหวัดตรัง ดังนี้ 

(1) นางสาวนุชนาถ  นาเหนือ นิสิตชั้นปีที่ 5 และนางสาวญาณนันท์  สิทธิชัย 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “สื่อสารการเรียนการสอนการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก”  

(2) นางสาววริศรา  จันทร์ใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก
ผลงาน “เครื่องวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติ” ทั้งนี้ นายศุภกร  กตาธิการกุล  นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นที่ปรึกษา 

1.2.3.3 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 
นางสาวปวีณ์นุช  เนียมสวัสดิ์  นิสิตวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 และนายอภิชัย  

จันทร์เกษ  นิสิตวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟัง เสียง ในโครงการธนชาต 
ริเริ่ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจ าปี 2561 ในวันที่ 12 กันยายน 2561   
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1.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2.4.1 รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง 

การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ในระยะที่ 2 ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการจ านวน 80 ล้านบาท ให้คณะด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2562   

มติ ที่ประชุมรบัทราบ      
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 
คร้ังที่ 6/2561 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 2.1) 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.5.1 บรรทัดที่ 2-3 
ข้อความเดิม ปรับปรุงแบบการก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานใน

ระยะยาว อาทิ ปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อปิดช่องว่างโล่งกลางอาคาร เพื่อป้องกันน้ าไหล... 
แก้ไขเป็น  ปรับปรุงแบบรูปการก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 

และความมั่นคงของอาคารในระยะยาว อาทิ ปรับแบบรูปการก่อสร้างเพื่อปิดช่องว่างโล่งกลางอาคาร และช่องว่าง
ซ้าย-ขวาของอาคาร เพื่อป้องกันน้ าไหล... 

หน้าที่ 6 วาระที่ 4.5 ในส่วนของมติ ให้เพิ่มข้อความ และมอบงานบุคคลคณะน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป ต่อท้ายมติ 

หน้าที่ 7 วาระที่ 5.2 ในส่วนของมติ ข้อ 3. บรรทัดที่ 1 
ข้อความเดิม 3. รายชื่อที่ได้รับการเสนอสูงสุด จ านวน 5 รายชื่อแรก ให้นับเข้า

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งถัดไป 
แก้ไขเป็น  3. รายชื่อที่ได้รับการเสนอสูงสุด จ านวน 5 รายชื่อแรก ให้น าเข้า

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งถัดไป 
 
วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ ระหว่างวันที่ 1 -10 สิงหาคม 2561  ณ ส านักงานคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในเวลาราชการ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจากการเสนอชื่อ โดยชื่อที่ได้รับการ
เสนอสูงสุด จ านวน 5 รายชื่อแรก ให้น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ครั้งถัดไป 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจากการเสนอชื่อ ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ ดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจ านงค์ 
(3) ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก 
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มติ 1. ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดใช้วิธีการโหวตเพื่อนับคะแนน  
   2. เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  เป็นผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   3. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมเอกสารและเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัย 

 
วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณาค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
 ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้ค่าระดับขั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมประจ าส่วนงาน     

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เอกสารการประชุม 
หมายเลข 4.1) 

มติ เห็นชอบค่าระดับขั้นประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
 

4.2 พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้แทนคณะเป็นกรรมการให้ฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2561  
 ด้วยฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้แทนคณะ

ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการให้ฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เป็นผู้แทนดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2) 

มติ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตด าเนินการ และพิจารณารายชื่ออาจารย์เพื่อเป็นผู้แทน
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการให้ฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

     
4.3 พิจารณาเทียบรายวิชาเรียนของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 (หลักสูตรเก่า) กับ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรใหม่) 
 ด้วยหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร
จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และมีนิสิตลาออก เนื่องจากมีความประสงค์สอบเข้าศึกษา
ใหม ่โดยได้รับทุนจาก สสวท. ในปีการศึกษา 2561 จ านวน  5  รายวิชา  ดังนี ้

1. รายวิชา 0308511 ภาษาส าหรับครู 3(2-2-5) กับรายวิชา 0308501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู  
3(2-2-5) 

2. รายวิชา 0308531 จิตวิทยาส าหรับครู  2 (1-2-3) และรายวิชา 0308551 การบริหารจัดการ       
ช้ันเรียน 2(1-2-3) กับรายวิชา 0308502 จิตวิทยาส าหรับครูและการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 

3. รายวิชา 0308581 ความเป็นครู 2(1-2-3)  กับรายวิชา 0308500 ความเป็นครู 2(1-2-3) 
4. รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3 -0-6) กับรายวิชา 0320502 ปรัชญาและ     

บูรณาการพื้นฐานการศึกษา  3(2-2-5)   
5. รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) กับรายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  

3(2-2-5)    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเทียบรายวิชาเรียนของ
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 (หลักสูตรเก่า) กับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรใหม่) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3) 

มติ เห็นชอบการเทียบรายวิชาเรียนของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 (หลักสูตรเก่า) กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรใหม่) 
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วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  
5.1  พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนการรับและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ด้วยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ส านักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้แทน

ของหน่วยงาน จ านวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการรับและประชาสัมพันธ์การรับนิสิ ตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2562 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนของคณะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อเป็นคณะกรรมการดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1) 

มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ และเสนอชื่อนางสาวปัทมา  ส านักโหนด เป็นผู้ประสานงานประจ าคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็น
คณะท างานจัดท าแผนการรับและประชาสัมพันธ์การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 

 
ปิดประชุม เวลา 15.40 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


