
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 10/2558 

วันพุธที่  18 พฤศจกิายน  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 

3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วีนสั  ศรีศกัดา) 

4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 

5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 

6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ) 

7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา) 

8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน – แทน) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 

13. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์     กรรมการ 

14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

15. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

16. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางเยาวลกัษณ์  พริกบญุจนัทร์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

2. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้เสนอโครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทักษิณให้

มหาวิทยาลยัพิจารณานัน้ ขณะนีม้หาวิทยาลยัจะนําเร่ืองดงักล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลยั

ทกัษิณ ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 นี ้

1.1.2 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้แจ้งรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานหลักสูตรในเบือ้งต้น โดยในส่วนของอาจารย์ในหลักสูตรนัน้ หากเป็นอาจารย์บรรจุใหม่ ให้มีการ

พิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษด้วย หากเป็นกรณีอาจารย์โอนย้ายมาจากหน่วยงานอ่ืน ให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาว่าจะดําเนินการสอบภาษาอังกฤษหรือไม่ ส่วนอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่เดิมแล้วไม่จําเป็นต้อง

พิจารณาผลการสอบภาษาองักฤษ ทัง้นี ้สกอ.จะแจ้งรายละเอียดท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวให้มหาวิทยาลยัทราบ

อีกครัง้ 

1.1.3 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

วิชาชีพครูนัน้ ขณะนีผู้้ รับเหมาได้ดําเนินการก่อสร้างแล้ว ซึง่การดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนท่ีวางไว้ประมาณ 35 

วนั ทัง้นี ้ผู้ รับเหมาจะเร่งดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนตอ่ไป 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ไม่มี) 

1.2.2 ประธานสาขาวิชา 

(1) ประธานสาขาวิชาจติวิทยา 

นิสิตวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาการฝึกอบรม       

ในองค์การ จะจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาค่านิยมร่วมให้แก่นิสิตระดบัปริญญาตรี ในวนัเสาร์ท่ี 21 

พฤศจิกายน 2558  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขต

สงขลา 
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(2) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

(2.1)  การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา      

(4 ปี) : ตามท่ีสาขาวิชาได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานัน้ เพ่ือให้การปรับปรุงหลกัสูตรสอดคล้องกับจุดแข็งของ

สาขาวิชาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สาขาวิชาจึงได้ขออนุมติัเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุง

หลกัสตูร จากเดิม โครงการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

และสื่อสารการศกึษา เป็น โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา (4 ปี)    

(2.2) สาขาวิชาได้จัดโครงการ SMART FOR ALL ระหว่างวันท่ี 16-20 

พฤศจิกายน 2558   ณ หอประชุมปาริชาต ซึ่งขณะนีไ้ด้ดําเนินการในส่วนของภาควิชาการไปแล้ว คงเหลือใน

สว่นของงานนิทรรศการ ซึง่ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ 

(2.3)  สาขาวิชาได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลยัในการขอใช้พืน้ท่ีอาคาร

ปฏิบติัการของสาขาวิชา (ตรงข้ามอาคาร 3) เพ่ือเป็นท่ีทําการของคณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ โดยมหาวิทยาลยัจะจดัหาพืน้ท่ีสาํหรับเป็นห้องปฏิบติัการตา่งๆ ทดแทนเป็นการชัว่คราว 

(3) ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 

นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ได้รับทุนมลูนิธิหอการค้าไทย-อเมริกนั ประจําปีการศกึษา 

2558-2559 จํานวน 38 ทุน โดยเป็นนิสิตวิชาเอกอังกฤษ จํานวน 25 ทุน วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 คน 

วิชาเอกสงัคมศึกษา จํานวน 6 ทุน วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จํานวน 4 ทุน วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

จํานวน 1 ทนุ และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ทนุ 

 

1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ไม่มี) 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1  การประชมุการผลิตบณัฑิตของ สสวท. 

ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการผลิตบัณฑิตของ สสวท. ในวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2558 นัน้ ท่ีประชมุได้แจ้งรูปแบบการให้ทนุในโครงการ สควค. ในปีการศกึษา 2559 ซึง่มี 3 รูปแบบ

คือ 

(1) ใช้รูปแบบเดิม คือรับนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาในวฒิุ วท.บ. มาศกึษาต่อในหลกัสตูร 

กศ.บ. จํานวน 200 ทนุ 

(2) รับนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มาศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาตา่งๆ จํานวน 300 ทนุ 

(3) รับนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาในหลกัสตูร วท.บ. 5 ปี ท่ีมีคะแนน 3.00 มาศกึษาต่อใน

หลกัสตูร วท.ม. วิทยาศาสตรศกึษา จํานวน 80 ทนุ 
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1.3.2  การตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2558 

ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาตรวจสอบข้อมูล

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา ปี 2558 ตามเอกสารการประชุม

นอกเลม่ ทัง้นี ้หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งข้อมลูมายงันางสภุาภรณ์  ประดบัแสง เพ่ือปรับปรุง

ตอ่ไป 

1.3.3  (ร่าง) ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้แจ้ง (ร่าง) ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา

มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามเอกสารการประชุมนอกเล่ม โดยในส่วนของคณะศกึษาศาสตร์ได้รับ

มอบหมายให้ดําเนินรายการในทุกวนัองัคารเวลา 16.05-17.00 น. ในการนี ้ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชา

พิจารณาดําเนินการหรือพิจารณารูปแบบรายการ ซึง่สามารถแจ้งรายละเอียดไปยงัผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

และวิเทศสมัพนัธ์ (อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) ได้ 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1  รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี 2558 (ไตรมาส 1-4) 

รายละเอียดตามเอกสารการประชมุหมายเลข 1.4.1  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 9/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

9/2558 เม่ือวนัพุธท่ี 21 ตุลาคม 2558 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 2  วาระท่ี 1.1.1  บรรทดัท่ี 1 

ข้อความเดิม โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยทกัษิณ... 

แก้ไขเป็น  โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยทกัษิณ... 

หน้าท่ี 2  วาระท่ี 1.1.1  บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ...ซึง่ท่ีประชุมมตใิห้ปรับ 

แก้ไขเป็น  ...ซึง่ท่ีประชุมมีมตใิห้ปรับ 

หน้าท่ี 9  วาระท่ี 5.6  บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ระดบัชาติ International Conference... 

แก้ไขเป็น  ระดับนานาชาต ิ(International Conference...) 
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วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 พจิารณาแบบสัญลักษณ์ “ดอกกล้วยไม้” คณะศึกษาศาสตร์ 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบให้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจําคณะศึกษาศาสตร์นัน้ 

ขณะนีค้ณะได้ดําเนินการออกแบบสัญลักษณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

สญัลกัษณ์ “ดอกกล้วยไม้” ดงักลา่ว 

มต ิ เห็นชอบสัญลักษณ์ “ดอกกล้วยไม้” คณะศึกษาศาสตร์ โดยมอบอาจารย์ศุภชัย      

โชติกิจภิวาทย์  ปรับรูปแบบและเพ่ิมช่องวา่งระหวา่งดอกไม้ 

 

 

4.2 การเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน

เพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.จนิตนา  กสินันท์ 

 ด้วยอาจารย์ ดร.จินตนา  กสินันท์ ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศกึษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ดร.จินตนา  

กสินนัท์ (เอกสารหมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.จินตนา  กสินนัท์ ดงันี ้

1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์  เป็นอนกุรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  เป็นอนกุรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  

5.  นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

 

4.3 การเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน 

รับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ 

ด้วยอาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ ได้ขอรับการประเมินการสอน และเสนอผลงานเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึษา ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอ

ช่ือคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบ และพิจารณารับรองการเผยแพร่และให้ความเห็น

ในผลงานของอาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3 และนอกเลม่) 
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มต ิ 1.  เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์ ดงันี ้

(1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต คณะศกึษาศาสตร์  

  เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์ เป็นอนกุรรมการ 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ เป็นอนกุรรมการ 

(4) ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  

(5) นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 2.  รับรองการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์  ซึง่การเผยแพร่

เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

3. ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์    

มีทิศทางสอดคล้องกับ (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ      

วงวิชาการ 

 

 

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสินีนาฏ  นวลย้อย, นางสาวปัณยตา     

บัณฑติกุล และนางสาวขวัญตา  สุขพงษ์ 

 ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดงันี ้

1. นางสาวสินีนาฏ  นวลย้อย  รหัส 531031462 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาระหวา่งหลกัสตูรเก่ากบัหลกัสตูรใหม่ จํานวน 

1 รายวิชาคือ รายวิชา 0111281 คติชนวิทยา จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลกัสตูรเก่า) กบัรายวิชา 0111381 

คติชนวิทยา (หลกัสตูรใหม)่ จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4.1) 

2. นางสาวปัณยตา  บัณฑิตกุล  รหัส 561997095 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจยัและประเมิน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ี

เรียนมาแล้วในปีการศึกษา 2554 และ 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4.2) 

3. นางสาวขวญัตา  สุขพงษ์  รหสั 581997189 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียน

มาแล้วในปีการศกึษา 2554 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

เน่ืองจากนิสิตพ้นสภาพและสอบเข้ามาเรียนใหม่ จํานวน 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต (เอกสารการประชุม

หมายเลข 4.4.3) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

เรียนของนิสิต 3 รายข้างต้น 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนิสิตจํานวน 3 ราย ดงันี ้
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1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวสินีนาฏ  นวลย้อย จํานวน           

1 รายวิชา ดงันี ้
รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร (ที่นิสิตต้องเรียน) ค่าระดับขัน้ที่ได้ รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

1.  0111281 คติชนวิทยา 2(2-0-4) C 0111381 คติชนวิทยา 3(3-0-6) 

 
2. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวปัณยตา  บัณฑิตกุล  จํานวน      

2 รายวิชา ดงันี ้

รายวิชาที่เรียนมาแล้ว ปีการศึกษา 2554 

หลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วชิาชพีครูบังคับ 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่

ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวชิาการวิจัยและประเมิน 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ 

หมวดวิชาเฉพาะวชิาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

1.  366215 การจดัการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) B+ 0308331 การจดักระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

2 366121 ก า ร วัด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

การศกึษา 

3(3-0-6) B+ 0308351 การวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 

3(2-2-5) 

 
3. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวขวัญตา  สุขพงษ์  จํานวน           

5 รายวิชา ดงันี ้

รายวิชาที่เรียนมาแล้ว ปีการศึกษา 2554 

หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่

ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ 

1.  0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) A 0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) 

2 0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) A 0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) 

3 0324522 การบริหารจัดการหลกัสตูร

และการสอน 

3(2-2-5) A 0324523 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

หลกัสตูรและการสอน 

3(3-0-6) 

4 0324523 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน 3(2-2-5) A 0324621 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน 3(2-2-5) 

5 0324511 การวิจยัหลกัสตูรและการสอน 3(3-0-6) B+ 0324511 การวิจยัหลกัสตูรและการสอน 3(2-2-5) 

 

 

4.5 การกาํหนดวันจัดกจิกรรมศึกษาศาสตร์ก้าวไกล หากใส่ใจสุขภาพ 

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมศึกษาศาสตร์ก้าวไกล หากใส่ใจสุขภาพ เม่ือเดือน

ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านมา ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และบคุลากรให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดงักล่าว

เป็นจํานวนมาก ดงันัน้ คณะศกึษาศาสตร์จึงมีแผนการจดักิจกรรมดงักล่าวอีกครัง้ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 

เพ่ือเป็นการเสริมการมีสุขภาพท่ีดี และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโดยใช้กีฬาเป็น

สื่อกลาง ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณากําหนดวนัในการจดักิจกรรมดงักลา่ว  
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มต ิ เห็นชอบให้กําหนดวนัจดักิจกรรมศกึษาศาสตร์ก้าวไกล หากใส่ใจสขุภาพ  ในวนัศกุร์

ท่ี 25 ธันวาคม 2558 กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

ระหวา่งบคุลากร และงานสงัสรรค์ในช่วงค่ํา ทัง้นี ้มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สมัพนัธ์ และหวัหน้า

สํานกังานคณะศกึษาศาสตร์ดําเนินการ 
 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 พิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

  ด้วยอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี ได้เสนอขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  ประธานจึงเสนอ

ให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ 

ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี (เอกสารหมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ือประเมินการสอนของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี ดงันี ้

1. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ คณะศกึษาศาสตร์  

      เป็นประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์  เป็นอนกุรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  เป็นอนกุรรมการ 

4. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา  เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร  

5.  นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

5.2 พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่เสนอขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี 

ด้วยอาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี ได้ขอรับการประเมินการสอน และเสนอผลงานเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

รับรองการเผยแพร่และให้ความเห็นในผลงานของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี (เอกสารการประชุม

หมายเลข 5.2 และนอกเลม่) 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี  ซึ่งการเผยแพร่

เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

2. ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี    

มีทิศทางสอดคล้องกบั (1) สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการ

พฒันาประเทศในด้านตา่งๆ และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

3. ให้อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี  ปรับแก้ไขข้อมลูประวติัส่วนตวัในแบบ ก.พ.อ.03 

ให้ถกูต้อง 
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ปิดประชุม เวลา 14.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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