
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 1/2558 

วันศุกร์ที่  5 มิถุนายน  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

3. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี – รักษาการแทน) 

5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน – รักษาการแทน) 

6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ – แทน) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

10. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

12. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

13. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การแต่งตัง้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 

ด้วยอาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วิชยัดิษฐ  ได้ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะ

ศกึษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้เสนอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตัง้อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี  

พนกังานมหาวิทยาลยั สงักดัสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์ 

ซึง่มหาวิทยาลยัได้มีคําสัง่แตง่ตัง้อย่างเป็นทางการแล้ว 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์พี่เลีย้ง 

หน่วยฝึกสอนฝึกงานได้จดัสมัมนาผู้บริหารและอาจารย์พ่ีเลีย้งนิสิตฝึกปฏิบติัการสอน 

ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งการสมัมนาดงักล่าวลุล่วงไปด้วย

ความเรียบร้อย 

1.3.2  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ ร่วมกัน สําหรับ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยทกัษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ด้วยคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

สงขลา ได้จดัโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกนั สําหรับนกัศกึษาครูมหาวิทยาลยั

ทกัษิณ และมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตสงขลา เพ่ือวางแผนการดําเนินงานพัฒนานักศึกษาในโรงเรียนแหล่งฝึกประสบการณ์ของคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ เป็นวิทยากรในโครงการ 
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1.3.3  ทุน สควค. ระยะที่ 3 

ขณะนีค้ณะศกึษาศาสตร์ได้รับนิสิตหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เพ่ือรับทุนการศึกษาใน

โครงการ สควค. ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะท่ี 3 แล้ว จํานวน 23 คน ซึง่นิสิต

ในโครงการดงักลา่วจะใช้ปฏิทินการศกึษาแบบเดิม โดยจะเปิดเรียนในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 5/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

5/2558 เม่ือวนัพธุท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.3.3 ข้อ (1) 

ข้อความเดิม (1) ให้ทนุตัง้ปี 1 สําหรับนิสิตรหสั 58 

แก้ไขเป็น  (1) ให้ทนุตัง้แต่ปี 1 สําหรับนิสิตรหสั 58 

หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.3.3 ข้อ (3) 

ข้อความเดิม (3) ทนุสําหรับนิสิต ป.บัณฑติ สาขาขาดแคลน 

แก้ไขเป็น  (3) ทนุสําหรับนิสิตสาขาขาดแคลน ระดับ ป.บัณฑติ 

หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.3.3 บรรทดัท่ี 7 

ข้อความเดิม ...มีโรงเรียนสาธิต/สถานท่ีฝึกปฏิบติัการสําหรับนิสิตทุน... 

แก้ไขเป็น  ...มีโรงเรียนสาธิต/สถานท่ีฝึกปฏิบติัการสําหรับนิสิตที่รับทุน... 

หน้าท่ี 5 วาระท่ี 4.2 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 3 

ข้อความเดิม ...เน่ืองจากงานวิจัยเน้นการพฒันาแกนนําเยาวชนในการสร้างสื่อ

สําหรับสงัคม 

แก้ไขเป็น  ...เน่ืองจากงานวิจัยเน้นการพฒันาแกนนําเยาวชนในการสร้างสื่อ

สําหรับสงัคมสมานฉันท์ 

หน้าท่ี 7 ในสว่นของมติ ข้อ 1 

ข้อความเดิม 1. เห็นชอบการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก 

ระดับบัณฑติศึกษา และเห็นชอบ... 

แก้ไขเป็น  1. เห็นชอบการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก 

ระดับปริญญาโท และเห็นชอบ... 
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หน้าท่ี 8 วาระท่ี 5.4 บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม ด้วยตามตัวชีใ้นระบบประกนัคณุภาพ... 

แก้ไขเป็น  ด้วยตามตัวชีวั้ดในระบบประกนัคณุภาพ... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ ปีการศึกษา 2557 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ปีการศึกษา 2557 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่)  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ในรายวิชาท่ีมีผู้สอนคนเดียวกัน หรือในกรณีท่ีผู้สอนสอนหลายกลุ่ม ควรมีการกําหนดช่วง

การให้คา่ระดบัขัน้ท่ีเป็นแบบเดียวกนั และควรมีรูปแบบการให้คา่ระดบัท่ีเหมาะสม เชน่ ในกลุม่ท่ีมีจํานวนผู้ เรียน

น้อย ไมค่วรใช้วิธีการให้คา่ระดบัขัน้แบบ T-SCORE  

มต ิ 1. เห็นชอบค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 และค่าระดบัขัน้

ประจําภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (สําหรับนิสิต กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์) 

2. มอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ และนางสาวปัทมา  สํานกัโหนด ประสานงาน

การปรับแก้ไขการให้ค่าระดบัขัน้ของอาจารย์ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ และประสานงานการปรับแก้ไข

รายละเอียดในบนัทกึชีแ้จงการให้คา่ระดบัขัน้ I E/F ของอาจารย์ให้เหมาะสม 

 

 

4.2 การรับรองผลงานอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณีอาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 

 ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี ท่ีถึงกําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.2 นอกเลม่) 

มต ิ รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ 
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4.3 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณีอาจารย์ภูริทตั  สิงหเสม 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ภูริทตั  สิงหเสม ท่ีถึงกําหนดเวลาการต่อสญัญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3 

นอกเลม่)  

มต ิ รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ภริูทตั  สิงหเสม โดยให้ตดัรายละเอียดในส่วนของ 

มคอ.3 ออก เน่ืองจากผลงานเป็นหนงัสือจงึไมจํ่าเป็นต้องมีรายละเอียดในสว่นของ มคอ.3 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 การเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน

เพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์สงิหา  ตุลยกุล 

ด้วยอาจารย์สิงหา   ตุลยกุล ได้เสนอผลงานทางวิชาการเ พ่ือขอกําหนดตําแหน่ง              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพลศึกษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์สิงหา  ตลุยกุล (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้บุคคลเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์สิงหา  ตลุยกลุ  ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต  เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  วรรธนเศรณี เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา   เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.10 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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