
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 1/2559 

วันพุธที่  17 กุมภาพันธ์  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. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

6. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

7. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

10. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     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   ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

2. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   ติดภารกิจ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  ติดภารกิจ 

4. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์    ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

2. นางเยาวลกัษณ์  พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

3. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.05 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 

การพิจารณาวาระท่ี 4.1 เร่ืองร่างหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะย้ายไปประชุม

ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์  ณ  ห้องประชมุ sc216  

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1.2.1.1 คาํรับรองการปฏบิัตงิาน 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและพัฒนานิสิต แจ้งแบบฟอร์ม และรูปแบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของหลกัสูตร โดยให้

ประธานผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจดัทําคํารับรองกบัคณบดี ทัง้นี ้คณะจะมีหนงัสือนดัประชุมเพ่ือชีแ้จงรายละเอียด

ไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) (ไม่มี) 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี 2559 ไตรมาสที่ 1 

- รายละเอียดตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1 

  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 

ครัง้ที่ 1/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 

1/2559 เม่ือวนัพุธท่ี 6 มกราคม 2559 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไมมี่การแก้ไข  

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. นัน้ บัดนีก้าร

ปรับปรุงหลกัสตูรได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒิุแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้

ท่ีประชุมพิจารณา ร่างหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1.1 - 4.1.4         

นอกเลม่) ซึง่ได้ประชมุร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์  

มต ิ เลื่อนการพิจารณา โดยกําหนดให้จดัประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ 

สมยัวิสามญั เพ่ือพิจารณาร่างหลกัสตูร ในวนัพธุท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชมุ ศษ.2 

 

 

4.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจาํหลักสูตร 

 ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ ร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ในการผลิตบณัฑิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตและหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิตสาขาวิชาต่างๆ นัน้ เน่ืองจาก

ในขณะนีไ้ด้มีกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรหลายหลกัสตูร ลาศกึษาต่อและลาออก

จากตําแหน่ง ในการนี  ้เพ่ือให้หลักสูตรต่างๆ มีกรรมการประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ

แต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดใหม่ (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.2) 
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มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสตูรชดุใหม ่ดงันี ้

1. หลักสูตร กศ.บ.ภาษาไทย 

1.1 กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

(1) อ.วราเมษ  วฒันไชย  ประธานกรรมการ 

(2) อ.จารึก  จนัทร์วงศ์   กรรมการ 

(3) อ.วินยั  สกุใส   กรรมการ 

(4) อ.ดร.วรินธร  เบญจศรี  กรรมการ 

(5) อ.ปริยากรณ์  ชแูก้ว   กรรมการและเลขานกุาร 

1.2 อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

(1) อ.วราเมษ  วฒันไชย 

(2) อ.จารึก  จนัทร์วงศ์  

(3) อ.วินยั  สกุใส 

(4) อ.ดร.วรินธร  เบญจศรี 

(5) อ.ปริยากรณ์  ชแูก้ว  

2. หลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

2.1  กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

  (1)  ผศ.มารีนา  มะหนิ   ประธานกรรมการ 

  (2)  อ.ดร.อนรัุกษ์  อดุมเวช  กรรมการ 

  (3)  ผศ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ  กรรมการ 

  (4)  อ.ดร.กิตติธชั  คงชะวนั  กรรมการ 

  (5)  รศ.ดร.นิคม  ชศิูริ   กรรมการและเลขานกุาร 

2.2  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

  (1)  ผศ.มารีนา  มะหนิ    

  (2)  อ.ดร.อนรัุกษ์  อดุมเวช   

  (3)  ผศ.ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ   

  (4)  อ.ดร.กิตติธชั  คงชะวนั   

  (5)  รศ.ดร.นิคม  ชศิูริ    

3. หลักสูตร กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ 

3.1  กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

  (1)  อ.ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์  ประธานกรรมการ 

  (2)  อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู  กรรมการ 

  (3)  ผศ.ดร.นินนาท์  จนัทร์สรูย์  กรรมการ 

  (4)  อ.ดร.อรุณรัศม์ิ  วณิชชานนท์  กรรมการ 
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  (5)  อ.ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์  กรรมการและเลขานกุาร 

3.2  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

  (1)  อ.ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์   

  (2)  อ.ดร.เกษม  เปรมประยรู   

  (3)  ผศ.ดร.นินนาท์  จนัทร์สรูย์   

  (4)  อ.ดร.อรุณรัศม์ิ  วณิชชานนท์   

  (5)  อ.ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์   

4. หลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย 

4.1  กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

   (1)  ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกลู  ประธานกรรมการ 

   (2)  รศ.อนนัต์  อารีย์พงศ์   กรรมการ 

   (3)  อ.ดร.ฉนัทสั  ทองช่วย   กรรมการและเลขานกุาร 

4.2  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

   (1)  ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกลู   

   (2)  รศ.อนนัต์  อารีย์พงศ์    

   (3)  อ.ดร.ฉนัทสั  ทองช่วย    

   (4)  อ.ดร.จริญญา  ธรรมโชโต 

 สําหรับ อ.ดร.สมิทธิชา  พุมมา  เ น่ืองจากขาดคุณสมบัติในเ ร่ืองของ

ประสบการณ์ในการทําวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษา จึงไม่เห็นชอบให้แต่งตัง้เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

กศ.ม.ภาษาไทย โดยมอบฝ่ายวิชาการคณะประสานสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทบทวนการเสนอช่ือบุคคลอ่ืน

ทดแทน  

 

 

4.3 การเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากติตมิศักดิ์ ประจาํปีการศึกษา 2557 

 ด้วยสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ ในการประชมุครัง้ท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2558 มีมติ

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศกึษา 2557 โดยมีอํานาจและหน้าท่ีใน

การพิจารณากลัน่กรองรายช่ือบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา 2557 ประธานจึง

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศกึษา 2557 (เอกสาร

การประชมุหมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอนายศักด์ิสิน  โรจน์สราญรมย์ เข้ารับการพิจารณาเป็นบุคคลท่ี

สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิในหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
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4.4 การรับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่ เสนอขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  แย้มทองคาํ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น     

ในผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.4 และนอกเลม่) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดร.พศัรเบศวร์  แย้มทองคํา ซึง่การเผยแพร่

เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

2 .  ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.พัศรเบศวร์              

แย้มทองคํา มีทิศทางสอดคล้องกบั (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

 

 

4.5 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณี อ.ดร.วรินธร  เบญจศรี 

 ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี ท่ีถงึกําหนดเวลาการตอ่สญัญาจ้างฉบบัใหม ่(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5) 

มต ิ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี  โดยให้ตรวจสอบความ

ถกูต้องของการพิมพ์ คํา ข้อความ และรูปแบบการอ้างอิงให้ถกูต้องและเป็นรูปแบบเดียวกนั 
 

 

4.6 การเทยีบรายวิชาเรียนของนายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน์ และนายธนกร  ทองตราชู 

 ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดงันี ้

1. นายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน์  รหสั 541997414 หลกัสตูรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรเก่ากับ

หลกัสตูรใหม ่จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0317514 การบริหารและจดัการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ จํานวน 

3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0317611 การบริหารและจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 

(หลกัสตูรใหม)่ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6.1) 

2. นายธนกร  ทองตราชู  รหัส 541031224 ชัน้ปีท่ี 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรเก่ากบัหลกัสตูรใหม่ ในหมวด

วิชาชีพเอกบงัคบั และวิชาชีพครูบงัคบั จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6.2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบของนิสิตทัง้ 2 

รายข้างต้น 

มต ิ เห็นชอบการเทียบรายวิชาเรียนของนิสิต จํานวน 2 รายดงันี ้
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1. เห็นชอบให้นายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน์ เทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับ

หลกัสตูรใหม ่จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 0317514 การบริหารและจดัการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ จํานวน 

3(3-0-6) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0317611 การบริหารและจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 

(หลกัสตูรใหม)่ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต  

2. เห็นชอบให้นายธนกร  ทองตราชู  เทียบรายวิชาระหว่างหลกัสตูรเก่ากับหลกัสตูร

ใหม ่ในหมวดวิชาชีพเอกบงัคบั และวิชาชีพครูบงัคบั จํานวน 2 รายวิชา คือ 

หลักสูตรเก่า 

หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 

หมวดวิชาเอกบังคับ หลกัสูตร พ.ศ. 2549 

หลักสูตรใหม่ 

หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 

หมวดวิชาเอกบังคับ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.  0317313 การฝึกอบรม 2(1-2-3) 0317361 การฝึกอบรม 3(1-4-4) 

2 0308484 การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพ 6(0-18-0) 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0) 

 

 

4.7 การเทียบรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง

การศึกษา หลักสูตรเก่า กับหลักสูตรใหม่ 

 ด้วยสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต (4 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูรการศกึษา

บณัฑิต (4 ปี) หลกัสตูร พ.ศ. 2555 (หลกัสตูรใหม่) ให้กบันิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัและ

ประเมินทางการศึกษา ชัน้ปีท่ี 3 และนิสิตท่ีตกค้าง จํานวน 1 รายวิชา คิด รายวิชา 0305322 การวิจัย            

เชิงคุณภาพ จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (หลักสูตรเก่า) กับรายวิชา 0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน     

3(2-2-5) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม่) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเทียบ

รายวิชาดงักลา่วให้กบันิสิตชัน้ปีท่ี 3 และนิสิตท่ีตกค้าง (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.7) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบรายวิชาเอกบังคับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (4 ปี) หลกัสตูร พ.ศ. 2555 

(หลกัสตูรใหม)่ ให้กบันิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 และ

นิสิตท่ีตกค้าง จํานวน 1 รายวิชา คิด รายวิชา 0305322 การวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

(หลกัสตูรเก่า) กบัรายวิชา 0305332 การวิจยัเชิงคณุภาพ จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม)่ 

ทัง้นี ้มอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ประสานขอข้อมลูและรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในการขอเทียบรายวิชาของนิสิต 
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วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 การรับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณี อ.ดร.สุนทรี  วรรณไพเราะ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีหมดสัญญาการจ้างจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ จะต้องนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณารับรองในสว่นของคณุภาพ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผลงาน

ของอาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ ท่ีถึงกําหนดเวลาการต่อสญัญาจ้างฉบบัใหม่ (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1 

นอกเลม่) 

มต ิ รับรองคณุภาพผลงานของอาจารย์ ดร.สนุทรี  วรรณไพเราะ 
 

5.2 พิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจาํปีงบประมาณ 2559 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้แจ้งเกณฑ์การพิจารณาการสนบัสนุนงบประมาณในการเตรียมความ

พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ 2559 มายงัหน่วยงานต่างๆ และคณะ

ได้แจ้งให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอโครงการ ความทราบแล้วนัน้ คณะศึกษาศาสตร์ได้รวบรวมโครงการต่างๆ 

นําเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา โดยมหาวิทยาลยัเห็นชอบและมีความเห็นให้ดําเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด

โครงการในหลายโครงการ 
ทัง้นี ้มีจํานวน 2 โครงการท่ีมหาวิทยาลยัมีความเห็นว่ามีความซํา้ซ้อน จึงมอบหมายให้คณะ

ศกึษาศาสตร์พิจารณาคดัเลือกให้เหลือเพียง 1 โครงการคือ  
1. โครงการวิจัยร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เร่ือง Assessment for Learning in 

Classroom : how does it work? (อ.ดร.ณชัชา  มหปญุญานนท์-ผู้ รับผิดชอบโครงการ) 
2. โครงการวิจยั ไทย-อินโดนีเซีย (ผศ.ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ - ผู้ รับผิดชอบโครงการ) 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโครงการดงักล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2 

นอกเลม่) 
มต ิ เห็นชอบให้เสนอโครงการวิจัย ไทย-อินโดนีเซีย โดยให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      

รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ ปรับแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลยั 

 

 

ปิดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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