
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 2/2557 

วันจันทร์ที่  9  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00 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 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

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

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
8. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล – รักษาการ) 
9. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 
10. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
11. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
12. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
2. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เน่ืองจาก ลาฝึกอบรม 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

เอกสารการประชุม 

หมายเลข 2.1 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ    เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
 
 
ผู้ร่วมประชุม  
1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 09.35 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน (ไม่มี) 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและประกันคุณภาพ 

การประเมินคณุภาพวารสารในฐานข้อมลู TCI รอบท่ี 3 พ.ศ. 2558 (เอกสารการประชมุ
หมายเลข 1.2.1)  

 
1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่มี) 

 
1.4  เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1.4.1  หวัหน้าสาํนักงานคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการ “ทบทวนแผนกลยทุธ์การพฒันาและการแปลง

แผนสูก่ารปฏิบตั ิคณะศกึษาศาสตร์” ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มิถนุายน 2557  ณ อนนัตราสิเการีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดตรัง  ในการนี ้เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมท่ีพักและอาหาร ขอให้คณาจารย์ทุกท่านยืนยันการ
เดนิทางมายงัสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์ภายในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2557 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 4/2557 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
4/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 รายช่ือผู้ไม่เข้าประชมุในลําดบัท่ี 2 บรรทดัท่ี 1 
 ข้อความเดมิ  ...เน่ืองจาก  ลาฝึกอบรม  
 แก้ไขเป็น  ...เน่ืองจาก  ตดิภารกจิ  

 หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.1.1 ใน (3) ยอ่หน้าท่ี 2 ให้ปรับข้อความให้ตอ่จากยอ่หน้าแรก 

 หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.1.2 บรรทดัท่ี 1 
 ข้อความเดมิ  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวยิาลัยทกัษิณ... 
 แก้ไขเป็น  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ...  

 หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.1.2 บรรทดัท่ี 2 
 ข้อความเดมิ  วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพ... 
 แก้ไขเป็น  วิ ท ย า เ ข ต ปั ต ต า นี  แ ล ะ คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ...  

 หน้าท่ี 13 วาระท่ี 5.3 ในสว่นของมต ิบรรทดัท่ี 2 
 ข้อความเดมิ  สถานศกึษา ทัง้นีม้อบรองคณบดี... 
 แก้ไขเป็น  สถานศกึษา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบในเร่ือง

นีอ้ยู่แล้ว ทัง้นีม้อบรองคณบดี...  
 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 ค่าระดับขัน้ประจาํภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 

ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจําคณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
(เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม่)  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
รายวิชาท่ีมีผู้ สอนหลายคน หรือแบ่งหลายกลุ่ม ควรกําหนดให้มีวิธีการให้ค่าระดับขัน้ให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และใช้วิธีในการคดิคา่ระดบัขัน้แบบเดียวกนั 
มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจําภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2556  

 
 

4.2 เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 
ประจาํปี พ.ศ. 2556 
ด้วยมหาวิทยาลยัเสนอให้คณะพิจารณาเสนอช่ืออาจารย์เข้ารับการคดัเลือกเป็นอาจารย์

ตวัอย่างด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะได้เวียนแจ้งให้สาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอช่ือ 
ปรากฏวา่ไม่มีสาขาวิชาใดเสนอช่ือ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ืออาจารย์เข้ารับการคดัเลือกเป็น
อาจารย์ตวัอยา่งด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์  เข้ารับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นอาจารย์ตวัอยา่งด้านการเรียนการสอน ประจําปี พ.ศ. 2556 

 
 

4.3 ร่าง หลักสูตร กศ.ด.การบริหารการศึกษา 
- เน่ืองจากข้อมลูร่างหลกัสตูร กศ.ด.การบริหารการศกึษาไม่สมบรูณ์ ประธานจึงเล่ือนการ

พิจารณาไปครัง้ถดัไป 
 
 

4.4 การแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์ประจาํบัณฑิตศึกษา 
ตามท่ีอาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ ได้รับการบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ตําแหน่ง

อาจารย์ สงักัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นัน้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระดับ
บณัฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
การแตง่ตัง้อาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา (เอกสารหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์  ดร .สุนทรี   วรรณไพเราะ  เป็นอาจารย์ประจํา
บณัฑิตศกึษา 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 การให้ความเห็นชอบในผลงานทางวิชาการเพื่ อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สมจติร  อุดม 
ด้วยอาจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม สังกัดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบคุคล
ดงักลา่ว 

มต ิ ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม  มีความ
สอดคล้องกับ (4) การพฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ     
วงวิชาการ เน่ืองจากผลงานได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน ก่อให้เกิดการพฒันาและสง่เสริม
ให้เกิดความเข้มแข็งและความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน โดยเฉพาะในการพฒันาระดบัสมรรถนะ
ของครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 
 

5.2 การโอนย้ายคณะของนิสิต 
ด้วยมีนิสติมีความประสงค์ขอโอนย้ายดงันี ้
1. นายปริญญา  มาเล็ก และนางสาวระพีพรรณ  ไพบูลย์  นิสิตชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชา

ประวตัิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาสงัคมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2.1) 

2. นายพีรพฒัน์  แก้วมณี  นิสิตชัน้ปีท่ี 2  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น      
ปีการศกึษา 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2.2) 

3. นางสาวสปุรียา  พงัยาง  นิสิตชัน้ปีท่ี 2  สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น      
ปีการศกึษา 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2.3) 

4. นางสาวลกัขณา  เทพเอียด  นิสิตชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนต้น              
ปีการศกึษา 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2.4) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
โอนย้ายคณะของนิสติข้างต้น 

มต ิ เห็นชอบการโอนย้ายคณะของนิสติ ดงันี ้

1. เห็นชอบให้นายปริญญา  มาเลก็ และนางสาวระพีพรรณ  ไพบลูย์  นิสติชัน้ปีท่ี 2 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาสงัคมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนต้น ปีการศกึษา 2557   
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2. เห็นชอบให้นายพีรพฒัน์  แก้วมณี  นิสิตชัน้ปีท่ี 2  สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตัง้แต่ภาคเรียนต้น      
ปีการศกึษา 2557  

3. เห็นชอบให้นางสาวสปุรียา  พงัยาง  นิสิตชัน้ปีท่ี 2  สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียน
ต้น ปีการศกึษา 2557  

4. เ ห็นชอบให้นางสาวลักขณา   เทพเอียด   นิสิตชัน้ ปี ท่ี  2 สาขาวิชาเคมี
อตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แต่ภาค
เรียนต้น ปีการศกึษา 2557 
 
 
ปิดประชุม เวลา 12.25 น. 
 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
         บนัทกึการประชมุ 
 
 
นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
            ตรวจรายงานการประชมุ 


