
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 1/2557 

วันจันทร์ที่  10  มีนาคม  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  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
4. ประธานสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศลิป์ชยั  สวุรรณมณี – แทน) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก – แทน) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา    กรรมการ 
12. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
14. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
15. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

เอกสารการประชุม 

หมายเลข 2.1 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เน่ืองจาก ลาฝึกอบรม 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
 
 
ผู้ร่วมประชุม (ไม่มี) 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.35 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 แนะนําอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ทองมาก) 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับบรรจุอาจารย์ใหม่จํานวน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์      
ทองมาก สังกัดสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ได้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีตัง้แต่เดือน
มกราคม 2557 

1.1.2 การบริจาคเงนิสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะ  
คณะศกึษาศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากคณุอนสุรณ์ และคณุอไุรวรรณ  ศวิะกลุ ศษิย์เก่า

คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือมอบเป็นทนุการศกึษานิสิต และ
ใช้ในการดําเนินงานตา่งๆ ของคณะศกึษาศาสตร์  

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  

1.2.1 ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
สาขาวิชาจะเปิดรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และรายวิชานวตักรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ให้กบันิสิตในภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2556 เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนเวลา
เปิด-ปิดภาคการศกึษาตามอาเซียน  

1.2.2 ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวจิัย  
สาขาวิชาจะเปิดรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (วิชาชีพครูบงัคบั) ให้กับนิสิตท่ีเรียน

หลกัสตูรร่วมในภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2556 เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนเวลาเปิด-ปิดภาคการศกึษาตาม
อาเซียน  
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1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 
1.3.1  การเปล่ียนแปลงวันสาํเร็จการศึกษาของนิสิตชัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลยัได้เล่ือนวนัสําเร็จการศกึษาของนิสิตชัน้ปีท่ี 5 ปีการศกึษา 2556 หลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) เป็นวันท่ี 5 มีนาคม 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา และรับ 
transcript ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2557 และทําใบขออนญุาตประกอบวิชาชีพครูท่ีสํานกังานเลขาธิการครุุสภาใน
วนัท่ี 13-16 มีนาคม 2557 เพ่ือให้ผู้ สําเร็จการศึกษาสามารถนําเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ไปใช้ประกอบการ
สมคัรสอบบรรจคุรูประจําการได้ทนัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ค.ศ. กําหนด 

1.3.2  นิสิตเสียชีวติ 
นายเชิดวฒิุ  ปฏิสวุรรณ นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาพลศึกษา ได้เสียชีวิตจากการติดเชือ้   

ในกระแสเลือด เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2557 โดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา       
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันท่ี 9 มีนาคม 2557 และกําหนดฌาปนกิจในวันท่ี 11 มีนาคม 2557             
ณ วดัรัตนวราราม อําเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ 

 
1.4  เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1.4.1  หวัหน้าสาํนักงานคณะ 
ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้คณะสง่คา่ระดบัขัน้ภายในวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 ในการนี ้

เพ่ือให้สอดคล้องกับวันส่งค่าระดับขัน้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเล่ือนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 3/2557 ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 เป็นวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชมุคณะศกึษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 2/2557 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
2/2557 เม่ือวนัพธุท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 1 รายช่ือผู้ เข้าประชมุในลําดบัท่ี 6 
 ข้อความเดมิ  (อาจารย์ ดร.ว่าที่เรือตรีโสภณ  แย้มทองคํา – แทน)  
 แก้ไขเป็น  (อาจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา – แทน)  

 หน้าท่ี 2 รายช่ือผู้ ร่วมประชมุในลําดบัท่ี 2 
 ข้อความเดมิ  2. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา  คณะศลิปกรรมศาสตร์  
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 แก้ไขเป็น  2. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา  คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกจิ  

 หน้าท่ี 6 วาระท่ี 4.8 ในสว่นของมต ิท่ีเป็นข้อความเหนือตาราง ให้ปรับเป็น 
มต ิ       เห็นชอบการโอนย้ายสถานศึกษาของนางสาวกมลนัทธ์  แกล้วทนงค์ 

มาสงักดัสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 
โดยมอบฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ตรวจสอบคะแนน PAT5 ของนิสิต กรณีไม่มีผล

คะแนนให้ดําเนินการสอบเพื่อวัดแววความเป็นครูของนิสิต และเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของ
นางสาวกมลนทัธ์  แกล้วทนงค์ จํานวน 15 รายวิชา รวม 36 หน่วยกิต  

 
2.2 รับรองมตจิากการแจ้งเวียนพจิารณา 

   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองมติจากการแจ้งเวียนพิจารณาเร่ืองการเทียบโอน
รายวิชาเรียนของนางสาวนอร์อาซีกิน  ยูโซ๊ะ  รหสั  531031024  หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา  โดยคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบให้เทียบ
โอนรายวิชาเรียนของนางสาวนอร์อาซีกิน  ยโูซ๊ะ  ได้ จํานวน  1  รายวิชา  คือ 

  มต ิ รับรองมตจิากการแจ้งเวียนโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 (ร่าง) โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยทกัษิณ 

ด้วยคณะศกึษาศาสตร์ได้จดัทํา (ร่าง) โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัจิดัตัง้ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา (ร่าง) โครงการจดัตัง้โรงเรียน
สาธิตฯ ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.1)  

 

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว  หลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

หลักสูตร  พ.ศ. 2555  วชิาเอกบังคับ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน  หลักสูตรเก่า 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ปี) 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   

หลักสูตร  พ.ศ. 2549  วชิาเอกบังคับ 

0317221  คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่ 
เพ่ือการศกึษา                 3(2-2-5) 

               คา่ระดบัขัน้  B        

0317211  ออกแบบส่ือกราฟิกทางการศกึษา         
3(2-2-5) 

 



 5

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรระบวุตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตฯ ให้ชดัเจนว่าจดัตัง้เพ่ืออะไร และปรับ

รายละเอียดให้ชดัวา่โรงเรียนมีจดุเน้นอะไร 
2. สถานท่ีในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตฯ อาจจะระบุให้มหาวิทยาลยัพิจารณาในส่วนของ

อาคารกิจกรรมนิสติ, บริเวณสนามบาสเกตบอลใกล้โรงยมิ (อาคารพลศกึษา) หรือบริเวณบ้านพกับคุลากร 
มต ิ เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้ปรับ

รายละเอียด ดงันี ้

1. ในส่วนของวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตฯ ให้เพิ่มรายละเอียด “เพิ่ม
เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นสถานปฏิบตักิารสงัเกตการณ์ของนิสติคณะศกึษาศาสตร์ 

2. จุดเน้นของโรงเรียนสาธิตฯ  – เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบศิลปะ
วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) 

3. แผนหรือเป้าหมายการรับนกัเรียนในระยะแรกให้เปิดรับนกัเรียนในระดบัเตรียม
อนบุาลถึงระดบัอนบุาล 3 สว่นการรับนกัเรียนในระดบัอ่ืนๆ ให้พิจารณาในโอกาสตอ่ไป 

4. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตปรับรายละเอียดต่างๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 
 

4.2 โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
- เล่ือนการพิจารณาเป็นการประชมุครัง้ถดัไป 

 
 
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
บนัทกึการประชมุ 

 
 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
ตรวจรายงานการประชมุ 


