
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 4/2556 

วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  2556  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. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
6. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 
7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
8. อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล     กรรมการ 
9. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
10. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
11. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 



 2

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา    เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
2. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วชิยัดษิฐ   ผู้ช่วยคณบดี 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.40 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 สรุปผลการประชุมแนวทางการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการทัง้เชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมเร่ือง แนวทางการ

ผลติครูให้สอดคล้องกบัความต้องการทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2556  ณ สํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยประเด็นหารือในวนัดงักลา่วสรุปได้ตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข 
1.1.1 นอกเลม่ 

1.1.2 พธีิพระราชทานปริญญาบัตร 
ตามท่ีสํานกัพระราชวงัได้แจ้งหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ สําเร็จ

การศกึษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณในวนัท่ี 20 มกราคม 2557 นัน้ บดันี ้มีประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าจะมี
การเล่ือนวันพระราชทานปริญญาบัตรเป็นช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยสํานัก
พระราชวงัจะแจ้งวนัท่ีชดัเจนให้มหาวิทยาลยัทราบอีกครัง้ 

1.1.3 กาํหนดการเข้าพบบุคลากรคณะของฝ่ายแผนงานมหาวทิยาลัยทกัษิณ 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับแจ้งจากฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลยัทักษิณในการขอเข้า

พบปะบคุลากรคณะศกึษาศาสตร์เพ่ือหารือ และรับฟังความคิดเห็นและข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 
2556 ในการนี ้ขอเชิญชวนบคุลากรเข้าร่วมในวนัดงักล่าวตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชมุคณะ
ศกึษาศาสตร์ ชัน้ 2 มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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1.1.4 การเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 
ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดการเปิดภาคเรียนตัง้แต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ให้

สอดคล้องกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 กําหนดเปิดภาคเรียนในวนัท่ี 
11 สงิหาคม 2557 ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะมีประกาศให้หน่วยงานตา่งๆ ทราบตอ่ไป 

     
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  

1.2.1 รองคณบดฝ่ีายวจิัยและประกันคุณภาพ 
1.2.1.1 โครงการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กําหนดจดัโครงการ
ประชมุวิชาการระดบัชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือกบัคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยโครงการดงักล่าวจะจดัในระหว่าง
วนัท่ี 29-30 พฤษภาคม 2557  ณ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์ บคุลากร และ
นิสติท่ีสนใจสามารถนําเสนอผลงาน หรืองานวิจยัในโครงการดงักลา่วได้ 

1.2.1.2 คํารับรองการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจาํปีการศึกษา 2556 

- เอกสารการประชมุนอกเลม่ 
 

1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) - ไม่มี 

 
1.4  เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1.4.1  หวัหน้าสาํนักงาน 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมยัสามญั ประจําเดือน

ธันวาคม 2556 ยงัคงเป็นวนัพุธท่ี 18 ธันวาคม 2556 ตามเดิม และขอเชิญกรรมการเข้าประชุมในวนัดงักล่าว 
ทัง้นี ้คณะจะมีหนงัสือเชิญประชมุแจ้งไปอีกครัง้ 

1.4.2  นางสุภาภรณ์  ประดับแสง 
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณประกาศเล่ือนการสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 

2556 จากวนัระหว่างวนัท่ี 23-29 ธันวาคม 2556 เป็นระหว่างวนัท่ี 6-12 มกราคม 2557  ในการนี ้ขอความ
ร่วมมือกรรมการประชาสมัพนัธ์แจ้งให้คณาจารย์ในสาขาวิชาทราบด้วย 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 11/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
11/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 1 รายช่ือผู้ เข้าประชุม ลําดบัท่ี 5 ให้เปล่ียนตําแหน่ง จาก อาจารย์ ดร.
โสภณ  แย้มทองคํา  เป็นอาจารย์ วา่ท่ีเรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา 

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.3 บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดมิ  ด้วยมหาวิทยาลยัได้ประชมุเพ่ือลงนามความร่วมมือกบั... 
แก้ไขเป็น  ด้วยมหาวิทยาลยัได้ประชมุความร่วมมือกบั... 

 หน้าท่ี 7 วาระท่ี 5.1 ในสว่นของมต ิข้อ 2 บรรทดัท่ี 2  
ข้อความเดมิ  ภายสนอก ในแผนกลยทุธ์... 
แก้ไขเป็น  ภายนอก ในแผนกลยทุธ์... 
 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 เสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากติตมิศักดิ์ ประจาํปีศึกษา 2555 
ด้วยมหาวิทยาลัยให้คณะพิจารณาเสนอช่ือผู้ สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี

การศกึษา 2555 ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1) 
มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือ ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล  เข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศกัดิ์ ประจําปีการศึกษา 2555 ในระดบัดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
โดยมอบรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์  ดําเนินการจดัหาประวตัแิละผลงานประกอบการเสนอช่ือ 
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4.2 เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้วยรองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  

ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ ประธานจึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งดงักล่าว ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วย การ
จดัระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 ข้อ 20(3)  กรรมการท่ีอธิการบดีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒิุซึง่เป็น
คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั ตามคําแนะนําของท่ีประชุมหวัหน้าส่วนงานและ
กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนไม่เกินสองในสามของจํานวนกรรมการโดยตําแหน่ง (ปัจจุบันกรรมการโดย
ตําแหน่งมีจํานวน 9 คน ซึง่ประกอบด้วยรองคณบดี และประธานสาขาวิชา) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  และอาจารย์เพชรา  
วงศ์ประไพโรจน์  เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
 

4.3 เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอนเพื่อขอกาํหนด
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
ด้วยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งคณะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ          
ในเบือ้งต้นแล้ว ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
คําสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอคณะอนุกรรมการประเมินประเมินผลการสอนและเอกสารคําสอน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม ดงันี ้

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานอนกุรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัตวิรานนท์  เป็นอนกุรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ เป็นอนกุรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

 
 

4.4 กําหนดการจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิ“45 ปี คืนถิ่น ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต” 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ “45 ปี คืนถ่ิน ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน เพ่ืออนาคต” ระหว่างวันท่ี 6-8 ธันวาคม 2556              
ณ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ความทราบแล้วนัน้ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
ส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ไม่สามารถจัดโครงการในช่วงระหว่างวนัดงักล่าวได้ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณากําหนดวนัในการจดัโครงการดงักลา่ว 
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มต ิ เห็นชอบให้เล่ือนวนัจดัโครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาต ิ“45 ปี คืนถ่ิน ย้อนอดีต สูปั่จจบุนั เพ่ืออนาคต” เป็นวนัท่ี 20-22 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 
 

ปิดประชุม เวลา 15.40 น. 
 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
         บนัทกึการประชมุ 
 
 
นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง 
 ตรวจรายงานการประชมุ 


