
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 9/2560 

วันพุธที่  15  พฤศจกิายน  2560  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.กิตติธชั  คงชะวนั) 
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
10. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
12. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ) 
13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา เน่ืองจาก ลาป่วย 

(อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจด ารงค์) 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
3. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
6. นางสภุาภรณ์  คติการ    เน่ืองจาก ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
2. อาจารย์ ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง    สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกอาจารย์ตวัอย่างด้าน

การเรียนการสอน ระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2 ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เร่ือง การรับ

สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดบัปริญญาโท ประเภท Premium ประจ าปีการศกึษา 2561 (เอกสาร
การประชมุหมายเลข 1.1.2 นอกเลม่) 

1.1.3 งานพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ส านักพระราชวงัได้ก าหนดการวนัพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่ก าหนดในระหว่างวนัท่ี 5-8 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ ซึง่
จะมีนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 529 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 290 คน เข้ารับ
ปริญญาบตัรในช่วงเวลาดงักลา่ว 

1.1.4 โครงการผลิตครูเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะด าเนินการคัดเลือกผู้ เข้าร่วม

โครงการผลิตครูเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2561 กรณีคดัเลือกนิสิตนกัศึกษาครูชัน้ปีท่ี 1-5 ปีการศกึษา 2560 
และกรณีคัดเลือกผู้ ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561      
ซึง่ สกอ. ได้จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชีแ้จงแนวทางการรับสมคัรการสอบคดัเลือก ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2560 ในสว่นของคณะศกึษาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ เข้าร่วมในการ
ประชมุดงักลา่ว 
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1.1.5 การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของบคุลากร 
ด้วยมหาวิทยาลยัได้แจ้งวงเงินท่ีจัดสรรให้คณะศกึษาศาสตร์แล้ว จ านวนร้อยละ 5.75 

ซึง่คณะจะพิจารณาจดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้กบับุคลากรต่อไป ในการนี ้ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชา
ชีแ้จงให้อาจารย์ในสังกัดให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานขัน้ต ่าของ        
สายคณาจารย์ เน่ืองจากมีผลตอ่การเพ่ิมคา่จ้างรายบคุคล 

1.1.6 การเข้าสูต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ 
ด้วยอาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะ

ศึกษาศาสตร์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาการศึกษา โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี        
14 พฤศจิกายน 2559  

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 
1.2.1.1 ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ปีการศกึษา 2559 

มหาวิทยาลัยทักษิณได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
โดยคณะศกึษาศาสตร์ได้รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ส่วนท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ได้รับ
ผลการประเมิน 2.20 และก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบตัิงานส่วนท่ี 2 การ
ด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั ประจ าปีการศกึษา 2559 ซึง่ผลการประเมินท่ีได้รับคือ 
2.57 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทัง้ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 (70: 30) สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 คือ 2.38 (จัดอยู่ในกลุ่ม 3 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
(รายละเอียดตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.1) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 

ส่วนงาน 
คะแนนค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ผลกรรมการ
ประเมิน 

คะแนนถ่วงน า้หนัก 

คะแนน คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
ส่วนที่ 1 3.33 3.27 2.20 2.29 1.54 
ส่วนที่ 2 3.00 3.21 2.57 0.96 0.77 
ผลการประเมินภาพรวม 3.17 3.24 2.38 3.25 2.31 

หมายเหตุ : สดัสว่นของสว่นท่ี 1 และ 2 คือ 70 : 30 
 
1.2.1.2 สรุปตัวบ่งชีต้ามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ตามเอกสารเล่มแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย         
(คา่เป้าหมายแตล่ะหน่วยงาน) (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.2 นอกเลม่) 
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.2.2.1 สรุปข้อมลูเงินเข้าระบบบัญชี 3 มิติ จากการด าเนินการทุนวิจัยภายนอกของ

อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558-2560 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2557 ลว.18 มิถุนายน 2557 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ และเป็นการผลกัดนัการพฒันาความเข้มแข็งด้านการวิจยัระดับคณะและมหาวิทยาลยั 
ในระเบียบดังกล่าวก าหนดให้หักค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของงบประมาณท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก       
(โดยแบ่งร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมท่ีหกัไว้ ให้กบักองทุนวิจยัมหาวิทยาลยัทกัษิณ และอีกร้อยละ 50 ให้กับ
คณะท่ีนักวิจัยสังกัด) หรือหักค่าธรรมเนียมตามท่ีแหล่งทุนก าหนด (จัดสรร 50 : 50 ให้กับกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลยัทกัษิณและคณะ / หน่วยงาน ท่ีหวัหน้าโครงการสงักดั) และเงินดงักล่าวจะน าเข้าระบบบญัชี 3มิติ 
(ผังบัญชีเงินรับฝาก-คณะศึกษาศาสตร์) เพ่ือให้คณะน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยของคณะ 
รายละเอียดเงินรับฝากท่ีคณะได้รับในปีงบประมาณ 2558-2560 รวมเป็นเงิน 468,488.58 บาท (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.2.1) 

 
1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์  

แบบฟอร์มการก าหนดรูปแบบแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานมหาวิทยาลยัทกัษิณ (เอกสาร
การประชมุหมายเลข 1.2.3.1 นอกเลม่) 

 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่มี) 

 
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

องค์การนิสิตมหาวิทยาลยัทกัษิณก าลงัจดัเตรียมงานกีฬาปาริชาตเกมส์ ซึง่จะแข่งขัน
ในระหวา่งวนัท่ี 20-25 พฤศจิกายน 2560  ระหวา่งเวลา 17.00-21.00 น. ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วม
รับชมการแข่งขนักีฬาของนิสิตในระหวา่งวนั-เวลาดงักลา่ว 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 8/2560 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี  
8/2560 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 27 ตลุาคม 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 3  วาระท่ี 1.2.7 ข้อ 2.1 บรรทดัท่ี 3 
ข้อความเดิม ...ณ ห้องประชมุชัน้ 2 มหาวิทยาลยัทกัษิณ... 
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แก้ไขเป็น  ...ณ ห้องประชมุชัน้ 2 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ... 
หน้าท่ี 4  วาระท่ี 4.1 ในสว่นของข้อเสนอแนะฯ ข้อท่ี 2 บรรทดัท่ี 2 
ข้อความเดิม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.... ไปก่อนและขอให้เสนอเข้าพิจารณา... 
แก้ไขเป็น  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.... และให้เสนอเข้าพิจารณา... 

 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  พจิารณาร่างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... (หลักสูตรโทควบเอก) 

- ถอนวาระจากการพิจารณา 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.จนิตนา  กสินันท์ 
 ด้วยอาจารย์ ดร.จินตนา  กสินันท์ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น  ใน
ผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ รับรองคณุภาพและการเผยแพร่ผลงาน (งานวิจยั) ของอาจารย์ ดร.จินตนา  กสินนัท์  
ซึง่การเผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และมีความเห็นว่าผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ดร.จินตนา  กสินนัท์  มีทิศทางสอดคล้องกบั (1) สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของ
แตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ, (4) พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคม
ให้มีความเข้มแข็ง และ(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ  

 
4.2 ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาพลศึกษาและ        
สขุศกึษา ปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา บดันี ้สาขาวิชาดงักล่าวได้ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑิตสาขาวิชาพลศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสาขาวิชาพล
ศกึษาและสขุศกึษา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างหลกัสตูรดงักล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 นอก
เลม่) 

มต ิ เห็นชอบร่างหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารดงันี ้

1. ในแบบเสนอ มคอ.2 ค าวา่ AUN QA ให้แก้ไขเป็น AUN-QA ทัง้หมด 
2. ในแบบเสนอ มคอ.2 ข้อ 1.11 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ให้ตดัช่ือนายเกษม  

พนัธุสะ และนางวิไลพิน  แก้วเพ็ง ออก เน่ืองจากซ า้ซ้อนกบัหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี กศ.บ.พลศกึษา (ปรับปรุง 
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พ.ศ. 2560) และควรเพ่ิมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ให้ครบ 3 คน คือ นายน้อม  สงัข์ทอง และนายสิงหา  ตลุยกลุ โดยระบวุา่ ลาศกึษาตอ่ 

3. ในแบบร่างหลกัสตูรฯ ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้
 หน้าท่ี 3 ข้อ 9 ตารางคุณวุฒิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร ให้ตัดช่ือนายเกษม  

พนัธุสะ และนางวิไลพิน  แก้วเพ็ง และเพ่ิมช่ือ นายน้อม  สงัข์ทอง และนายสิงหา  ตุลยกุล แทน ให้เหมือนใน
แบบเสนอ มคอ.2 

หน้าท่ี  9 ข้อ 2.5 ปรับแผนการรับนิสิต โดยให้เ ร่ิมรับตัง้แต่ปี  2561 และ
รายละเอียดการรับนิสิตภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 และแก้ไขข้อความจากนิสิตภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 1 เป็น แบบ ก 2 

หน้าท่ี 10 ข้อ 2.6.1 ปรับรายละเอียดงบประมาณรายรับ โดยให้เร่ิมตัง้แตปี่ 2561 
หน้าท่ี 12 แก้ไขรหัสวิชา 0319622 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวขัน้สูง เป็น 

0319621 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวขัน้สงู และแก้ไขรหสัรายวิชานีใ้นจดุอ่ืนตลอดทัง้เลม่เอกสาร 
หน้าท่ี 12 แก้ไขรหัสวิชา 0319623 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ เป็น 0319622 

จิตวิทยาการกีฬาประยกุต์ และแก้ไขรหสัรายวิชานีใ้นจดุอ่ืนตลอดทัง้เลม่เอกสาร 
หน้าท่ี 12 แก้ไขรหสัวิชา 0319624 โภชนาการเพ่ือสขุภาพและสมรรถนะทางการ

กีฬา เป็น 0319623 โภชนาการเพ่ือสขุภาพและสมรรถนะทางการกีฬา และแก้ไขรหสัรายวิชานีใ้นจดุอ่ืนตลอดทัง้
เลม่เอกสาร 

หน้าท่ี 13 แก้ไขรหัสและช่ือวิชา 0307699 วิทยานิพนธ์ 2 เป็น 0319691 
วิทยานิพนธ์ และแก้ไขรหสั และช่ือรายวิชานีใ้นจดุอ่ืนตลอดทัง้เลม่เอกสาร 

หน้าท่ี 21 ค าอธิบายรายวิชา 0319652 การสมัมนาทางพลศกึษาและกีฬา บรรทดั
ท่ี 1 ให้ตดัค าวา่ “ศกึษา” ออก 

หน้าท่ี 21 ค าอธิบายรายวิชา 0319653 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางพลศึกษาและ
กีฬา บรรทดัท่ี 1 ให้ค าวา่ “ศกึษา” ออก 

หน้าท่ี 22 ข้อ 3.2.1 ตารางอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ให้เพ่ิมข้อมลูอาจารย์ท่ีสอนใน
หลกัสตูรให้ครบถ้วน 

หน้าท่ี 23 ข้อ 5 ให้ปรับรายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในข้อ 5.2 ให้
สอดคล้องกบัวิชาเอกพลศกึษา ทัง้หมด 

หน้าท่ี 24 ข้อ 5.5 บรรทดัท่ี 1 แก้ไขค าวา่ กรณีแผน ก แบบ ก 1 เป็น แบบ ก 2 
หน้าท่ี 24 ข้อ 5.5.3 ให้เพ่ิมค าวา่ เป็นรายบคุคล ตอ่ท้ายประโยค 
หน้าท่ี 42 แก้ไขค าวา่ AUN QA เป็น AUN-QA ตลอดทัง้เลม่เอกสาร 
ในภาคผนวก ข ประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร

และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ให้เพ่ิมประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ครบถ้วน และปรับรูปแบบการ
น าเสนอประวตัิและผลงานของอาจารย์ให้เป็นรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด 

ในภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฯ ให้ตรวจสอบค าอธิบาย
รายวิชาในคอลมัน์หลกัสตูรปรับปรุงให้ถกูต้อง และให้เอาค าวา่ ศกึษา ท่ีขึน้ต้นประโยคออกทัง้หมด 



 7 

หน้าท่ี 59 ปรับเหตุผลการปรับปรุงในรายวิชา 0319531 โดยให้เปลี่ยนค าว่า 
“ย่ิงขึน้” เป็น “และทนัสมยั” 

หน้าท่ี 60 ปรับเหตผุลการปรับปรุงในรายวิชา 0319542 และรายวิชา 0319551 
โดยให้เปลี่ยนค าวา่ “ย่ิงขึน้” เป็น “และทนัสมยั” 

หน้าท่ี 60 ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา 0319551 การวิจัยทางพลศกึษาและ
กีฬา ให้ถกูต้อง 

4. ใน มคอ.3 (ฉบบัย่อ) หน้าท่ี 6-9 ให้ตดัรายละเอียดในคอลมัน์ผู้สอน ออกทัง้หมด 
 

4.3 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....  
- ถอนวาระจากการพิจารณา 

 
4.4 พิจารณาการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเพิ่มเติมอาจารย์ประจ า

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  
 ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  จ านวน 2 หลกัสูตร ดงันี ้
1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)  

เนื่องจาก รศ.ดร.นิคม ชูศิริ ได้เกษียณอายุราชการ ตัง้แต่เดือนกันยายน 2560 และ    
อ.ดร.กิตติธัช คงชะวนั เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร กศ.ม.หลกัสูตรและการสอน ซึ่งมีความซ า้ซ้อนกัน 

2.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5 ปี)  
เน่ือง รศ.สุเทพ สนัติวรานนท์ เกษียณอายุราชการตัง้แต่เดือนกันยายน 2560  

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ใน 2 หลกัสูตรดงันี ้
               หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)   (เดมิ) 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.ผศ.มารีนา มะหนิ 1.ผศ.มารีนา มะหนิ ประธานกรรมการ 

2.รศ.ดร.นิคม  ชศูิริ*  2.รศ.ดร.นิคม  ชศูิริ* กรรมการ 
3.อ.ดร.อนรัุกษ์ อดุมเวช 3.อ.ดร.อนรัุกษ์ อดุมเวช กรรมการ 
4.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ 4.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ กรรมการ 
5.อ.ดร.กิตตธิชั  คงชะวนั* 5.อ.ดร.กิตติธชั  คงชะวนั* กรรมการและเลขานกุาร 
6.ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคณุ   
7.อ.ดร.สวิุทย์ คงภกัดี    
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 เปลี่ยนแปลงเป็น   (ใหม่)  
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.ผศ.มารีนา มะหนิ 1.ผศ.มารีนา มะหนิ ประธานกรรมการ 
2.อ.ภรพนา บวัเพชร์* 2.อ.ภรพนา บวัเพชร์* กรรมการ 
3.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ 3.ผศ.ดร.มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ กรรมการ 
4.อ.กฤษณ์ ทองขนุด า* 4.อ.กฤษณ์ ทองขนุด า* กรรมการ 
5.อ.ดร.อนรัุกษ์ อดุมเวช 5.อ.ดร.อนรัุกษ์ อดุมเวช กรรมการและเลขานกุาร 
6.ผศ.ดร.ประสงค์  เกษราธิคณุ   
7.ผศ.ดร.สวิุทย์ คงภกัดี    
8.ผศ.ดร.ธวชัชยั เทพนวล*   
9.ผศ.สวิุทย์ เพชรห้วยลกึ*   
10.อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่*   
    หมายเหตุ * รายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรที่ขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 

  

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) จากเดมิ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.อ.สมภพ ล ่าวฒันพร 1.อ.สมภพ ล ่าวฒันพร ประธานกรรมการ 
2.รศ.สเุทพ สนัติวรานนท์* 2.รศ.สเุทพ สนัติวรานนท์* กรรมการ 
3.อ.เกษราภรณ์ แซต่ัง้ 3.อ.เกษราภรณ์ แซต่ัง้ กรรมการ 
4.ผศ.สิรีพร  สงัข์ทอง 4.ผศ.สิรีพร  สงัข์ทอง กรรมการ 
5.อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ 5.อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ กรรมการและเลขานกุาร 
6.ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกลุ   
7.อ.ธีรเดช เกือ้วงศ์   
8.อ.พีระ  ทองมี   
9.อ.วิษณ ุนภาพนัธ์   
10.อ.เอกสิทธ์ิ สงัข์วิสทุธ์ิ    
11.อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู   
12.อ.ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์   
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เปลี่ยนแปลงเป็น (ใหม่)  
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.อ.สมภพ ล ่าวฒันพร 1.อ.สมภพ ล ่าวฒันพร ประธานกรรมการ 
2.ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์* 2.ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์* กรรมการ 
3.อ.เกษราภรณ์ แซต่ัง้ 3.อ.เกษราภรณ์ แซต่ัง้ กรรมการ 
4.ผศ.สิรีพร  สงัข์ทอง 4.ผศ.สิรีพร  สงัข์ทอง กรรมการ 
5.อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ 5.อ.อลงกรณ์  แซต่ัง้ กรรมการและเลขานกุาร 
6.ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกลุ   
7.อ.ธีรเดช เกือ้วงศ์   
8.อ.พีระ  ทองมี   
9.อ.ดร.วิษณ ุนภาพนัธ์   
10.อ.เอกสิทธ์ิ สงัข์วิสทุธ์ิ    
11.อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู   
12.อ.ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์   
หมายเหตุ  * รายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรที่ขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและการเพิ่มเติมอาจารย์
ประจ าหลกัส ูตรการศ ึกษาบ ัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) และมอบนางสภุาภรณ์  คติการ เสนอข้อมลูไปยงัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1   การปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู 
คณะจะด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูรวิชาชีพครูให้เป็นหลกัสตูรกลางของคณะ เพ่ือให้หลกัสตูร

ตา่งๆ ได้ใช้อ้างอิงในการจดัท าหรือปรับปรุงหลกัสตูร โดยจะปรับรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานของครุุสภาให้
เป็น 4 มาตรฐาน (อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศใช้) ทัง้นี ้ในส่วนของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ อาจต้องใช้วิชาชีพครู 11 มาตรฐานไปพลางก่อน (บทเฉพาะกาล) เพ่ือให้สามารถน าเสนอหลกัสตูร
ได้ทนัปีการศกึษา 2561 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ  
 

ปิดประชุม เวลา 15.25 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 


