
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 10/2556 

วันพุธที่  16  ตุลาคม  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. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
4. ประธานสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
6. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
8. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล     กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
12. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
13. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
2. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

 
ผู้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วชิยัดษิฐ   ผู้ช่วยคณบดี 
2. นางอทุยั  ศริิคณุ     นกัวิชาการ 
3.  นางเยาวลกัษณ์  พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชศูริิ   คณะวิทยาศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหทัยา  เพชรมัง่   คณะวิทยาศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์  จนัทร์สรูย์  คณะวิทยาศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร.สวุทิย์  คงภกัดี    คณะวิทยาศาสตร์ 
8. อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ โชคนกุลู    คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การจ้างอาจารย์พเิศษชาวต่างชาต ิ

ในปีงบประมาณ 2557 คณะศกึษาศาสตร์ได้รับอนมุตัิกรอบอตัราลกูจ้างมหาวิทยาลยั
เพ่ือจ้างอาจารย์พิเศษชาวตา่งชาติ จํานวน 1 อตัรา ในการนี ้คณะได้ดําเนินการจ้าง Mr.Patrick  James Hast  
ในตําแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้นอกจากภาระงานด้านการสอนแล้ว คณะจะมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิเทศสมัพนัธ์
ร่วมกบัผู้ช่วยคณบดี และการฝึกอบรมภาษาองักฤษให้กบับคุลากรของคณะศกึษาศาสตร์ตอ่ไป 

1.1.2  คณะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ 
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์ ข้าราชการบํานาญ สงักัดภาควิชา

การบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2556 ในการนี ้คณะศกึษาศาสตร์ได้
เป็นเจ้าภาพร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการสวดพระอภิธรรมในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2556 เวลา 19.30 น.  ณ ศาลาแก้ว 
วดัหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกําหนดพระราชทานเพลิงศพในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2556  เวลา 
14.00 น.  ณ วดัหงส์ประดษิฐาราม ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัได้จดัรถบริการบคุลากรท่ีประสงค์จะไปร่วมพิธีแล้ว 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  
1.2.1 รองคณบดฝ่ีายวจิัยและประกันคุณภาพ 

1.2.1.1  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณด้านการวิจัยจากเงินรายได้คณะ (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 1.2.1.1) 

 
1.2.2 ประธานสาขาวชิา 

1.2.2.1 ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
ด้วยสาขาวิชาได้บรรจอุาจารย์เข้าปฏิบตังิานจํานวน 1 คนคือ วา่ท่ี รต.โสภณ  

แย้มทองคํา  ซึง่รายงานตวัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556  
1.2.2.2 ประธานสาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชากําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "Teaching with 
Technology in 21st Century"  ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  ระหวา่งเวลา 08.30-16.00 น.  ณ หอประชมุใหญ่ 
ชัน้ 2 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  เพ่ือเผยแพร่การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้
ให้กบัครูประจําการและนิสิตท่ีจะไปประกอบอาชีพครูในอนาคตและร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ใช้เทคโนโลยี
ในการจดัการเรียนรู้กบัวิทยากรชาวต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ Mr. James G.Lengel และ    
Mrs. Kathleen M.Lengel จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี ้สาขาวิชาจะมีหนงัสือขอความร่วมมือไปยงั
สาขาวิชาตา่งๆ เพ่ือให้สง่ตวัแทนนิสติเข้าร่วมในการอบรมดงักลา่ว 

 
 

1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 
1.3.1  การประชุมคณะทาํงานด้านการจัดการความรู้ 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดประชุมคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 ทัง้นี ้ประเด็นการจัดการความรู้ท่ีได้จากการประชุมจะ
นําเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

1.3.2  การประชุมการจัดทาํ มคอ. 
ด้วยคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการการเขียน มคอ.3, มคอ.5 

และ มคอ.7 ในการนีข้อเชิญอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และคณะท่ีร่วมผลิตบัณฑิตเข้าร่วมในการประชุม
ดงักลา่ว 

 
1.4  เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 

1.4.1 หวัหน้าสาํนักงานคณะ 
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2556 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1) 
 
 



 4

1.4.2  ผู้ช่วยคณบดี 
ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการประชมุทางวิชาการฯ “45 ปี ย้อนอดีต 

สู่ปัจจบุนั เพ่ืออนาคต” ระหว่างวนัท่ี 6-8 ธันวาคม 2556 นัน้ ในวนัท่ี 7 ธันวาคม 2556 จะมีการเสวนาในหวัข้อ
เร่ือง "การศกึษาเพ่ือพฒันาคนสําหรับศตวรรษท่ี 21” ในการนี ้คณะได้เชิญผู้แทนจาก SEAMEO RECSAM 
ประเทศมาเลเซีย และจาก National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา
ดงักลา่วด้วย 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวสิามัญ 

ครัง้ที่ 2/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 
2/2556 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยายน 2556 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 5 ให้ตดัวาระท่ี 1.3.3 ออกจากรายงานการประชุม เน่ืองจากเป็นข้อมูล     
ท่ียงัไม่เป็นทางการ 
 
 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 2/2556 

วาระท่ี 4.1 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขและนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์พิจารณาอีกครัง้ ในการนี ้คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์แล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรดังกล่าว 
(เอกสารการประชมุหมายเลข 3.1 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
เนือ้หาในหลกัสตูรโดยสว่นใหญ่จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเนือ้หาด้านการเรียนการสอน

ท่ีเป็นรายวิชาด้านการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์น้อยมาก ควรจะจัดทําเป็นหลกัสตูรทางด้านวิทยาศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์โดยตรงมากกวา่จดัทําเป็นหลกัสตูรความร่วมมือ และควรเปล่ียนช่ือหลกัสตูรให้สอดคล้อง
กบัเนือ้หาของหลกัสตูรท่ีเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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มต ิ จากข้อเสนอแนะของกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์จะพฒันาเป็นหลกัสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์โดยตรง และเปล่ียนช่ือปริญญาภาษาองักฤษจาก Science Education เป็น Science Study 
เปล่ียนช่ือปริญญาภาษาไทยเป็น วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การศกึษาทางวิทยาศาสตร์) 

 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(International Collaborative Research) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ท่ี 9/2556 เม่ือ

วันท่ี 18 กันยายน 2556 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระดับคณะ จัดทํา (ร่าง) ประกาศ 
หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประเภทความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ(International Collaborative Research)  ในการนี ้คณะกรรมการพฒันาการวิจยัระดบัคณะได้
จดัทํา (ร่าง) ประกาศดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะศกึษาศาสตร์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประเภทความร่วมมือกับ
ตา่งประเทศ(International Collaborative Research) (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. การจดัทํา ร่าง ประกาศฯ ควรพิจารณาถึง KPI ของคณะ และให้พิจารณาเกณฑ์การ

สนบัสนนุการวิจยัในลกัษณะความร่วมมือกบัตา่งประเทศของมหาวิทยาลยัร่วมด้วย 
2. การระบรุะยะเวลาในการดําเนินการวิจยัไว้ไม่เกิน 1 ปี อาจน้อยเกินไป เน่ืองจากตีพิมพ์

ผลงานในต่างประเทศจะยากมาก และต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานค่อนข้างมาก ทัง้นี ้หาก KPI ของ
การตีพิมพ์ผลงานในตา่งประเทศกบัในประเทศไม่ตา่งกนัมากนกั ควรกําหนดให้ตีพิมพ์ผลงานในประเทศได้ 

3. ควรกําหนดเพดานงบประมาณสนับสนุนสําหรับความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ไว้ 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน อาทิ ในประเทศแถบเอเชียกําหนดเพดานการสนับสนุน
งบประมาณไว้ไม่เกิน 60,000 บาท ประเทศในแถบยโุรปอาจกําหนดไว้มากกวา่ เป็นต้น 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะศกึษาศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ การสนบัสนนุทนุอดุหนนุ
การวิจยั จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประเภทความร่วมมือกบัต่างประเทศ(International Collaborative 
Research) โดยให้ปรับวงเงินงบประมาณสนบัสนนุจาก 60,000 บาท เป็น 100,000 บาท และให้คณะกรรมการ
การวิจยัระดบัคณะพิจารณาปรับ ร่าง ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
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4.2 ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาํหรับงบประมาณประจาํปี 2557 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ ได้จดัสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานวิจยั

ของอาจารย์และบุคลากรของคณะประจําทุกปีงบประมาณ นัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการวิจัยของคณะ
เป็นไปตามเป้าหมายของกลยทุธ์และเป็นไปตามมาตรฐานตามตวัชีว้ดัการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ
ศกึษาศาสตร์ สําหรับงบประมาณประจําปี 2557 (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากเงินรายได้
คณะศกึษาศาสตร์ สําหรับงบประมาณประจําปี 2557  

 
 

4.3 การเทยีบโอนรายวชิาเรียนของนายกติตศัิกดิ์  ภู่สิโรรังษี  
ด้วยนายกิตติศกัดิ์  ภู่สิโรรังษี  รหสั 561995021 หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วในปีการศึกษา 2551 จาก
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 5 รายวิชา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตดงักล่าว (เอกสารการ
ประชมุหมายเลข 4.3)  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายกิตติศกัดิ์  ภู่สิโรรังสี จํานวน 5 รายวิชา
ดงันี ้

ที่ 
รายวชิาที่เรียนมาแล้วในหลักสูตร 
กศ.ม.สาขาวชิาพลศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ ปีการศกึษา 2551 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดับ
ขัน้ที่
ได้ 

รายวชิาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร 
กศ.ม. สาขาวิชาพลศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ ปีการศกึษา 2556 

หน่วยกติ 

1.  0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) A 0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) 
2.  0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) B 0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) 
3.  0319541 การพฒันาหลกัสตูรและการ

สอนพลศกึษา 
3(2-2-5) A 0319541 การพฒันาหลกัสตูรและการ

สอนพลศกึษา 
3(2-2-5) 

4.  0319542 การทดสอบทางพลศกึษา 3(2-2-5) B 0319542 การทดสอบทางพลศกึษา 3(2-2-5) 
5.  0115500 การอา่น ไมน่บั

หน่วยกิต 
S 0115500 การอา่น ไมน่บั

หน่วยกิต 
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4.4 การเทยีบโอนรายวชิาเรียนของนายปฏพิล  ชายภกัตร์ 
ด้วยนายปฏิพล  ชายภกัตร์  รหสั 561031456 หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชา

สงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ซึ่งลาออกและสอบเข้าเรียนใหม่ในปีการศกึษา 2556 มีความประสงค์ขอเทียบ
โอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในปีการศกึษา 2555 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 9 รายวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
การเทียบโอนของนิสติดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายปฏิพล  ชายภกัตร์  จํานวน 9 รายวิชา ดงันี ้

 ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ 
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

สังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

1.  0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ทางภาษา 

3(3-0-6) C+ 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ทางภาษา 

3(3-0-6) 

2.  0000121 ภาษาองักฤษทัว่ไป 1 3(3-0-6) C 0000121 ภาษาองักฤษทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
3.  0000122 ภาษาองักฤษทัว่ไป 2 3(3-0-6) B 0000122 ภาษาองักฤษทัว่ไป 2 3(3-0-6) 

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ 
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

สังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

4.  0 0 0 0 1 4 1  พลวัตสั ง คม โลกและ
สงัคมไทย 

3(3-0-6) B 0 0 0 0 1 4 1  พลวัตสั ง คม โลกและ
สงัคมไทย 

3(3-0-6) 

5.  0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และ
จริยธรรม 

3(2-2-5) B 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และ
จริยธรรม 

3(2-2-5) 

6.  0000147 เศรษฐกิจและการจดัการใน
ชีวิตประจําวนั 

3(3-0-6) C+ 0000147 เศรษฐกิจและการจดัการใน
ชีวิตประจําวนั 

3(3-0-6) 

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ 
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

สังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

7.  0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือชีวิต 

3(3-0-6) C 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือชีวิต 

3(3-0-6) 

8.  0000152  วิทยาการสุขภาพเ พ่ือ
คณุภาพชีวิต 

3(3-0-6) C+ 0000152  วิทยาการสุขภาพเ พ่ือ
คณุภาพชีวิต 

3(3-0-6) 
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ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ 
ม.ทกัษิณ วชิาเอก กลุ่มกฎหมาย
มหาชน หลักสูตร พ.ศ. 2555 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

สังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ วชิาเลือกเสรี  
หลักสูตร พ.ศ. 2555 

หน่วยกติ 

9.  0801113 สทิธิมนษุยชน 3(3-0-6) C+ 0801113 สทิธิมนษุยชน 3(3-0-6) 

 
 

4.5 การเทยีบโอนรายวชิาเรียนของนางสาวกนกวรรณ  นวลแก้ว 
ด้วยนางสาวกนกวรรณ  นวลแก้ว  รหัส 561031272 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งลาออกและสอบเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2556 มีความ
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในปีการศึกษา 2555 หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาการวดั
และประเมินทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 10 รายวิชา ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาการเทียบโอนของนิสติดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกนกวรรณ  นวลแก้ว จํานวน          
10 รายวิชา ดงันี ้

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว ปีการศกึษา 
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู 

พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู 

พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

1.  0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5) B+ 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
2.  0308351 การวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 
3(2-2-5) B+ 0308351 การวัดและประเ มินผล

ทางการศกึษา 
3(2-2-5) 

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์ 
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไปเลือก 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไปเลือก 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

3.  0 0 0 0 1 4 1  พลวัตสั ง คม โลกและ
สงัคมไทย 

3(3-0-6) B 0 0 0 0 1 4 1  พลวัตสั ง คม โลกและ
สงัคมไทย 

3(3-0-6) 

4.  0000143 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า 

3(3-0-6) A 0000143 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า 

3(3-0-6) 

5.  0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และ
จริยธรรม 

3(2-2-5) A 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และ
จริยธรรม 

3(2-2-5) 

6.  0000152  วิทยาการสุขภาพเ พ่ือ
คณุภาพชีวิต 

3(3-0-6) B 0000152  วิทยาการสุขภาพเ พ่ือ
คณุภาพชีวิต 

3(3-0-6) 
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ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์ 
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไปเลือก 

กลุ่มภาษา พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไปเลือก 

กลุ่มภาษา พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

7.  0000122 ภาษาองักฤษทัว่ไป 2 3(3-0-6) A 0000122 ภาษาองักฤษทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
8.  0000132 ภาษาและวฒันธรรมจีน 3(3-0-6) A 0000132 ภาษาและวฒันธรรมจีน 3(3-0-6) 

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วในปีการศกึษา 
2555 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์ 
ม.ทกัษิณ วชิาเลือกเสรี 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน ปีการศกึษา 
2556 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ วชิาเลือกเสรี  

หน่วยกติ 

9.  0125111 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) B+ 0125111 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) 
10.  0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) B+ 0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 

 
 

4.6 พิจารณาใ ห้ความ เห็น ในผลงานทางวิ ช าการ เ พ่ือขอกํ าหนดตํ าแห น่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 
ด้วยมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัทักษิณ ครัง้ท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2550 ได้

เห็นชอบผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม โดยสามารถเก็บผลการประเมินไว้ได้
โดยไม่มีระยะเวลากําหนด ในการนี ้อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม ได้ย่ืนเอกสารขอเสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นในผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.6) 

มต ิ ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  
มีทิศทางสอดคล้องกบั (4) พฒันาและสง่เสริมชมุชนหรือสงัคมให้มีความเข้มแข็ง และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
วงวิชาการ เน่ืองจากทิศทางการศึกษาหรือวิจยัจะเน้นการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือให้สามารถ
พฒันาการบริหาร และการเรียนการสอนให้มีคณุภาพมากขึน้ 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พิจารณาโครงการกิจกรรมตาม ร่าง แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 

2557-2560 
ด้วยสํานกันายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเร่ือง แตง่ตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึง่มีพระ

บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ  ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ ตัง้แต่วนัท่ี 20 กันยายน 2556 ในการนี ้มหาวิทยาลยัได้จัดทํา ร่าง แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ พ.ศ. 2557-2560 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ ร่าง แผน
ยทุธศาสตร์ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 
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มต ิ มอบประธานสาขาวิชาต่างๆ พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ        
ร่าง ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2557-2560 และกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือหารือในเร่ืองดงักลา่วในวนัจนัทร์ท่ี 28 ตลุาคม 2556 เวลา 13.00 น. 

 
 

5.2 การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพจิารณาค่าระดับขัน้ 
ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ส่งค่าระดับขัน้ถึงมหาวิทยาลัยในวันท่ี 31 ตุลาคม 2556        

ในการนี  ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมกําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ            
เพ่ือพิจารณาคา่ระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2556   

มต ิ เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ        
เพ่ือพิจารณาคา่ระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2556 ในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556  เวลา 13.00 น. 
 
 
ปิดประชุม เวลา 17.20 น. 
 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
         บนัทกึการประชมุ 
 
 
นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
                ตรวจรายงานการประชมุ 


