
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 1/2559 

วันพุธที่  6 มกราคม  2559  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุม ศษ.2 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

3. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 

4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

5. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

9. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

11. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

12. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ   ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

2. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา   ติดภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

3. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การออกแบบอาคารอเนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการว่าจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ 4 ชัน้ และจะขอ

งบประมาณเพ่ือดําเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2560 โดยอาคารดงักล่าวจะประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่

ความจุ 800 คน ห้องประชุมย่อย ห้องปฏิบติัการทางพลศึกษา สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนาม

เทนนิส และสระว่ายนํา้ รวมพืน้ท่ีการใช้งานประมาณ 25,330 ตารางเมตร คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง

ประมาณ 3 ปี 

1.1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ตามท่ีบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู 

บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3 ตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2558 นัน้ อาคารดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาจะแล้วเสร็จ

ในวนัท่ี 13 ตลุาคม 2560 โดยความก้าวหน้าในการก่อสร้างขณะนีจ้ะล่าช้ากว่าแผนท่ีวางไว้ประมาณ 29 วนั ซึง่

ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเร่งให้เสร็จทนัตามกําหนดเวลาตอ่ไป 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ไม่มี) 

1.2.2 ประธานสาขาวิชา 

(1) ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ด้วยมีนิสิตในสาขาวิชาพลศึกษาจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย            

ณ จงัหวดัอุบลราชธานี จํานวนหลายราย สาขาวิชาพลศึกษาฯ จึงขอความความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน ให้

นิสิตเข้าร่วมการแข่งขนัได้โดยไมถื่อเป็นการขาดเรียน 
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(2) ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

สาขาวิชากําหนดจดัโครงการศึกษาดงูานและเข้าร่วมประชุมสมัมนา “การวดัผล 

ประเมินผล และวิจยัทางการศกึษา แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 24” ในระหว่างวนัท่ี 26-31 มกราคม 2559 เพ่ือเปิด

โอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี (ชัน้ปีท่ี 3) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการวิจัยและประเมิน และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ 

ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยั วดัผล ประเมินผล สถิติทางการศกึษา โดยมหาวิทยาลยั

ราชภฏัพิบลูสงครามเป็นเจ้าภาพในการจดังานครัง้นี ้

(3) ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาร่วมกับสมาคมคณิตศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย กําหนดจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั ง้ ท่ี  2 ในระหว่างวัน ท่ี  5 -7 กุมภาพันธ์  2559                      

ณ หอประชมุปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

 

1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

1.2.3.1  รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 

(1)  โรงเรียนดาวนายร้อยมีความประสงค์รับสมัครนิสิตชัน้ปีท่ี 3 คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 5 สาขา สาขาละ 5 คน ดงันี ้สาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

และภาษาองักฤษ เพ่ือปฏิบติังานเป็นพ่ีเลีย้งให้นกัเรียน โดยเวลาการปฏิบติังานตัง้แต่ 18.00-20.00 น. ทัง้นี ้ขอ

ความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกนิสิตสาขาละ 10 คน และส่งรายช่ือท่ีรองศาสตราจารย์สเุทพ  

สนัติวรานนท์ ภายในวนัท่ี 18 มกราคม 2559 เพ่ือเข้ารับฟังคําชีแ้จงและคดัเลือกในวนัพุธท่ี 20 มกราคม 2559 

เวลา 13.00 น.  ณ ห้องแหลง่การเรียนรู้ อาคารคณะศกึษาศาสตร์  

(2)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กําหนดจัดประชุมระดม

ความคิดเร่ือง “การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู” ระหว่างวนัท่ี 19-20 มกราคม 2559 เพ่ือ

เสนอร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. 2558-2572 ต่อคณะรัฐมนตรี โดย สกศ.ได้เชิญผู้ เข้าร่วม

ประชุมรายบุคคล ทัง้นี ้คณาจารย์ท่านใดประสงค์ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ สามารถแจ้งรายละเอียดได้ท่ี

คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การประชุมหารือการพัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพืน้ที่ภาคใต้ 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจดัประชุม

หารือการกําหนดแนวทางและความรับผิดชอบของสถาบนัอดุมศึกษาในการสนับสนุนการพฒันาโรงเรียนกอง

ทนุการศกึษาในพืน้ท่ีภาคใต้ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2559  ณ ห้องประชมุสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  โดย

มีโรงเรียนในภาคใต้ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมในโครงการดงักล่าว และนิสิตท่ีได้รับ

ทนุจะต้องฝึกงานในโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการ 
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1.3.2 การคุมสอบในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 

ช่วงการสอบในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา พบปัญหาอาจารย์ไม่คุม

สอบ โดยสว่นหนึง่เน่ืองจากลา หรือเดินทางไปปฏิบติัหน้าท่ีตา่งจงัหวดั ซึง่กรณีอาจารย์ติดภารกิจไม่สามารถคมุ

สอบได้ให้ประสานหาผู้ ทําหน้าท่ีคมุสอบแทน และกรณีอาจารย์สอบนอกตารางหรือเลื่อนการสอบ ขอให้แจ้งให้

ฝ่ายวิชาการคณะ และผู้ ท่ีทําหน้าท่ีคมุสอบในรายวิชานัน้ๆ ทราบด้วย ทัง้นี ้ฝ่ายวิชาการคณะจะสรุปปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในช่วงการคมุสอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะตอ่ไป 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1  โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ด้วยสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมสมัมนา 

“การบริหารจัดการสํานักงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ในระหว่างวันท่ี 27-31 มกราคม 2559  ณ คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยมีบุคลากรสายสนบัสนุนและผู้บริหาร

คณะเข้าร่วมโครงการในระหวา่งวนัดงักลา่ว  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 10/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

10/2558 เม่ือวนัพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 2  วาระท่ี 1.1.1  บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ...ขณะนีม้หาวิทยาลยัจะนําเร่ืองเร่ืองดงักลา่วเข้าพิจารณา... 

แก้ไขเป็น  ...ขณะนีม้หาวิทยาลยัจะนําเร่ืองดงักลา่วเข้าพิจารณา... 

หน้าท่ี 8  วาระท่ี 5.1.1  บรรทดัท่ี 5 

ข้อความเดิม ให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือคณะอรุกรรมการประเมิน... 

แก้ไขเป็น  ให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมิน... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจาํภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่)  

มต ิ เห็นชอบค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 โดยมอบฝ่ายวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานและติดตามการให้เหตุผลในการให้ค่าระดบัขัน้ E/F และ I ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดท่ี 5 การวัดและประเมินผล

การศกึษา และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2552 หมวดท่ี 6 การวดั

และประเมินผลการศกึษา 

 

 

4.2 การแก้ไขค่าระดับขัน้ของนิสิตฝึกปฏบิัตกิารสอน 

 ด้วยโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้แจ้งขอแก้ไขคะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาว   

สุภาพร  เจริญ  จาก 80 คะแนน เป็น 91 คะแนน ซึ่งเม่ือนําคะแนนจากส่วนต่างๆ มารวมกันแล้วจะส่งผลให้     

คา่ระดบัขัน้เปลี่ยนแปลงไป ประธานหน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศกึษาศาสตร์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ

แก้ไขคะแนนของนิสิตดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวสุภาพร  

เจริญ  จาก 80 คะแนน เป็น 91 คะแนน และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคา่ระดบัขัน้ กรณีเปลี่ยนแปลงคะแนนแล้ว

ทําให้คา่ระดบัขัน้เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทัง้นี ้ให้หน่วยฝึกสอนฝึกงานคณะศกึษาศาสตร์แสดงรายละเอียดข้อมลู

ของคะแนนในแตล่ะสว่นและคา่ระดบัขัน้ของนิสิตให้ชดัเจน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประจาํคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  อินทสวุรรณ และอาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์  ได้หมด

วาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ ซึง่กําหนดวาระการดํารง

ตําแหน่ง 2 ปี ในการนี ้เพ่ือให้คณะกรรมการในการประชมุครบถ้วนตามองค์ประกอบแห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 27(3) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก ตามคําแนะนําของหวัหน้าส่วนงาน 

โดยความเหน็ชอบของอธิการบดี จํานวนไมเ่กินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่ง ทัง้นี ้กรณีมีเหตผุล

ความจําเป็น หวัหน้าสว่นงานอาจเสนอแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ิมเติมได้อีกไมเ่กิน 3 คน  

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

1. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์โดยตําแหน่งมีจํานวน 10 คน ซึ่งสามารถมี

กรรมการประเภทผู้ทรงคณุวฒิุได้ไมเ่กินสองในสามของกรรมการโดยตําแหน่ง คือ ไมเ่กิน 6 คน 
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2. คณะกรรมการประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ในวาระในขณะนีมี้จํานวน 2 คน คือ               

รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง และรองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประจําคณะ ประเภท

ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 2 คนดงันี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ 

2. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์ 

3. นายประสงค์  บริรักษ์  

ทัง้นี ้หากลําดบัท่ี 2 ตอบรับการทาบทามแล้วไมต้่องทาบทามลําดบัท่ี 3 

 

5.2 การจัดกจิกรรมวันครู 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดกิจกรรมโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะ

วฒันธรรม (วฒันธรรมบูชาพระคณุครู)” ในวนัเสาร์ท่ี 16 มกราคม 2559  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยั

ทกัษิณ  โดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีมอบทุนการศกึษา การประกวด การบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ ทัง้นี ้คณะ

มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งจะมอบให้กับนิสิตระดับ

ปริญญาตรีเท่านัน้ โดยให้ประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึ  

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้เสนอช่ือตวัแทนจากสาขาวิชาเพ่ือเป็นกรรมการ

คดัเลือกผู้ รับทนุของคณะดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ 

2.  อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล 

3.  อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวิน 

4.  อาจารย์ ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ 

6.  อาจารย์พเยาว์  อินทสวุรรณ 

7. อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจดํารงค์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ 

 

 

ปิดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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