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1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 
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3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.กิตติธชั  คงชะวนั) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจด ารงค์) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วลัลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน – รักษาการแทน) 
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(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม     กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
12. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
14. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ – รักษาการ) 
15. นางสภุาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
16. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสทิธ์ิพงศ์) 
2. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
2. ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชศูิริ) 
3. นางสาวปัทมา  ส านกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 15.15 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง แนวปฏิบตัิการแต่งกายของนิสิตท่ีมีอตัลกัษณ์

ทางเพศหรือวิถีเพศไมต่รงกบัเพศถือก าเนิด พ.ศ. 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา (เอกสารการประชุมหมายเลข 

1.1.2) 
1.1.3 การเปลี่ยนระบบการท างานของเจ้าหน้าท่ีส านกังานคณะ และสาขาวิชา 

เป็นการด าเนินงานตอ่เน่ืองท่ีมีการปรับเปลี่ยนภาระงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีสาขาวิชา 

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานหลักท่ีส านักงาน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยให้สายสนับสนุนจัดท าการ

ประเมินคา่งานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสงูขึน้ และปัจจบุนัภาระงานของเจ้าหน้าท่ีสาขาวิชา

ซึง่เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ปฏิบตัิงานท่ีซ า้ซ้อนกบัผู้ปฏิบตัิงานหลกัในส านกังาน จึงท าให้กระทบต่อการเขียน

ภาระงานและการประเมินคา่งาน 

ทางคณะฯ จึงเห็นว่าควรมีการทบทวนระบบการท างานทัง้หมดภายในส านักงาน

เพ่ือให้การด าเนินงานชดัเจน เป็นระบบ และเป็นการเตรียมความพร้อมการด าเนินงานรองรับตามเกณฑ์ EdPEx/

เกณฑ์ AUN-QA ตลอดจนการเตรียมการก่อนการเคลื่อนย้ายอาคารท่ีท าการคณะ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

วางแผน การเตรียมการ และหากมีความชดัเจนจะแจ้งตอ่ท่ีประชมุอีกครัง้ 
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1.1.4 การเปลี่ยนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน และการบริหารกองทนุพฒันาคณะศกึษาศาสตร์  

หมวดที่ 1 การรับเงนิ  
จากเดมิ  
ข้อท่ี  (4) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมหรือการด าเนินการต่าง ๆ 

จ านวน 1,500,000  บาท ณ ปีงบประมาณ 2558  
เปลี่ยนแปลงเป็น  
ข้อท่ี  (4) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมหรือการด าเนินการต่าง ๆ 

น าเข้ากองทนุคณะศกึษาศาสตร์ 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 การด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยั
สามญั ครัง้ท่ี 5/2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 การก าหนดกลุ่มผู้ เรียนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปส าหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
(เอกสารการประชมุหมายเลข 1.2.1.2)  

1.2.1.3 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองตามเกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx” 

ด้วยฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัทักษิณ ก าหนดจดัโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเ นินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx” 
ระหวา่งวนัท่ี 16-18 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ EdPEx การฝึกปฏิบัติการประเมินตนเอง การ
วิเคราะห์โครงร่างองค์กร การจ าแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือ
จดัล าดบัความส าคญัและน าสูก่ารจดัท าแผนพฒันาองค์กร ในเบือ้งต้นมีผู้ เข้าร่วม ดงันี ้

1) คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  
3) รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  
4) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  
5) ผู้ รับผิดชอบงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา (นางอทุยั  ศิริคณุ) 
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1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1.2.2.1 การเป็นเจ้าภาพร่วม “โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย 

ครัง้ท่ี 4” 
คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ร่ ว ม กั บ คณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จดั “โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ ศกึษาศาสตร์วิจยั ครัง้ท่ี 
4 นวตักรรมการศึกษาเพ่ือ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0) ระหว่างวนัท่ี 25-27 
กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1.2.2.2 การศึกษาดูงานโรงเรียนสมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น (เอกสารการประชุมหมายเลข 
1.2.2.2) 

 
1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ (ไม่มี) 
 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่มี) 

 

1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลยัทกัษิณก าหนดจดักิจกรรมรับน้อง ในระหว่างวนัท่ี 16-22 สิงหาคม 2560  

โดยในส่วนของคณะศกึษาศาสตร์ก าหนดให้จดักิจกรรมในบริเวณโรงยิม และลานเสาธงหน้าส านกัหอสมุด ซึ่ง

กิจกรรมในแตล่ะวนัจะเสร็จสิน้ในเวลาประมาณ 21.00 น.  ในการนี ้เชิญชวนคณาจารย์เย่ียมชม และให้ก าลงัใจ

นิสิตในการจดักิจกรรมดงักลา่ว 

1.2.6 ประธานสาขาวิชา 
นิสิตชัน้ปี ท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย ได้ รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จากการเข้าร่วมการประกวดการแข่งขนัอา่นฟังเสียง  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ดงันี ้

1. นางสาวมนฤดี  ด าเอ่ียม  ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ีสองรอบคดัเลือกภาคใต้ 

2. นายอภิชยั  จนัทร์เกษ ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ีหนึง่ รอบคดัเลือกภาคใต้ 

1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะของคณะศกึษาศาสตร์ จากข้อมูลท่ี

คีย์เข้าระบบ ในองค์ประกอบท่ี 1 มี 25 หลกัสตูร ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขอให้ผู้ ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบว่าครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่ เน่ืองจากคณะกรรมการด าเนินการประเมินผ่านระบบ และขอให้
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการส ารองข้อมลูเก็บไว้ท่ีคณะ เพ่ือป้องกนัในกรณีท่ีเข้าระบบไมไ่ด้ 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 



 5 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 5/2560 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
5/2560 เม่ือวนัพธุท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ตอ่ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 2  วาระท่ี 1.1.1 บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม ...ของคณะกรมการสิทธิมนษุยชน  
แก้ไขเป็น  ...ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 
หน้าท่ี 3  วาระท่ี 1.2.1.3 บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม ...ตามเกณฑ์ AUN QA ในรอบ 5 ปี... 
แก้ไขเป็น  ...ตามเกณฑ์ AUN-QA ในรอบ 5 ปี... 
หน้าท่ี 6  วาระท่ี 4.1 ในสว่นของมติ บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม มติ  มอบประธานสาขาวิชาประสานงานการปรับแก้ไขเอกสาร... 
แก้ไขเป็น  มติ  มอบประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

คณะศกึษาศาสตร์ประสานงานกับประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ 
ในการปรับแก้ไขเอกสาร... 

หน้าท่ี 8  วาระท่ี 4.5 ในตารางเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม 4. อ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ 
แก้ไขเป็น  4. ผศ.ยอดชาย  พรหมอินทร์ 

 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
 ด้วยมหาวิทยาลยัก าหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
(เอกสารการประชมุอิเลก็ทรอนิกส์นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจ าภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2559 
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4.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   
 ด้วยประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง

ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  ในการนี ้เพ่ือให้การบริหารภายในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วย การจดัระบบงานในมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2557 

มต ิ เห็นชอบการเสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดงันี ้

3. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   ประธานกรรมการ  
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ กรรมการ 
7. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์  เลขานกุาร 
8. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
4.3 การแต่งตัง้อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา  

 ด้วยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความ
ประสงค์แต่งตัง้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดงันี  ้

(1) ขออนุญาตแต่งตัง้ นายชชัวาล  ชุมรักษา ต าแหน่ง อาจารย์ สงักดั สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  

(2) ขออนญุาตแตง่ตัง้ นายขรรค์ชยั  แซแ่ต้  ต าแหน่งอาจารย์ สงักดั สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   

ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้ทัง้ 2 รายข้างต้นเป็นอาจารย์ระดับ
บณัฑิตศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3) 

มต ิ เห็นชอบการแตง่ตัง้อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา ดงันี ้
1. เห็นชอบการแต่งตัง้นายชัชวาล  ชุมรักษา ต าแหน่ง อาจารย์ สงักัด สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจ า
บัณฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา 
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2. เห็นชอบการแต่งตัง้นายขรรค์ชัย  แซ่แต้  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา 

 
4.4 การปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอปิด

หลกัสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2555 แบบมีเง่ือนไข ซึง่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์แล้ว ในการประชุม เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560  
โดยให้มีการปรับเพ่ิมข้อมลู บดันี ้สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาการขอเสนอปิดหลกัสตูรแบบมีเง่ือนไข (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4)   

มต ิ เห็นชอบการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง       
ปี พ.ศ.2555 แบบมีเง่ือนไข และมอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และประธานหลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอรายละเอียดไปยงัมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

4.5 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ประกาศนียบัตรบัณฑติสาขาวิชา วิชาชีพครู 
 เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานอดุมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู ในการนี ้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ตามรายละเอียดดงันี ้(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5)   
       จากเดมิ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ 1.ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ ประธานกรรมการ 
2.ผศ.ดร.วิทวฒัน์ ขตัติยะมาน 2.ผศ.ดร.วิทวฒัน์ ขตัติยะมาน กรรมการ 
3.ผศ.ดร.กาญจนวลัย์ ภิญโญศภุสิทธ์ 3.ผศ.ดร.กาญจนวลัย์ ภิญโญศภุสิทธ์ กรรมการ 
4.อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล  4.อ.ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล  กรรมการ 
5.รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ 5.รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ กรรมการและ

เลขานกุาร 
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  เปลี่ยนแปลงเป็น 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.ผศ.ดร.กาญจนวลัย์ ภิญโญศภุสิทธ์ 1.ผศ.ดร.กาญจนวลัย์ ภิญโญศภุสิทธ์* ประธานกรรมการ 
2.รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม* 2.รศ.ดร.พนูสขุ  อดุม* กรรมการ 
3.อ.ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม * 3.อ.ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม* กรรมการ 
4.อ.ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก * 4.อ.ดร.ณฐันนัท์  ทองมาก* กรรมการ 
5.อ.ดร.เสาวรส  ย่ิงวรรณะ* 5.อ.ดร.เสาวรส  ย่ิงวรรณะ* กรรมการและ

เลขานกุาร 
            หมายเหต ุ * รายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู โดยให้ปรับรูปแบบการน าเสนอประวตัิและผลงานให้อยู่ในรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด น าเสนองานวิจยัของอาจารย์เฉพาะในรอบ 5 ปี และมอบฝ่ายวิชาการศกึษาศาสตร์ เสนอ
บณัฑิตวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

4.6 การก าหนดค่าลงทะเบียนของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
 ตามท่ีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร

การศกึษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา โดยหลกัสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
แล้ว และก าหนดเปิดรับนิสิตตัง้แต่ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 และสาขาวิชามีความประสงค์ขอ
ก าหนดค่าลงทะเบียนของหลกัสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6 ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด
คา่ลงทะเบียนของหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
1. ควรระบคุา่ใช้จ่ายในการศกึษาดงูานตา่งประเทศไว้อย่างชดัเจน 
2. การค านวณคา่ใช้จ่ายตอ่หวั ให้รวมถงึคา่ใช้จ่ายในภาคเรียนฤดรู้อนด้วย 
3. การค านวณงบประมาณตามแผน หน้า 8 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ใน มคอ.2 

หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องให้
หลกัสตูรทบทวน และควรแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประกอบท่ีชดัเจนทัง้ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ 

มต ิ มอบประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
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4.7 การโอนย้ายคณะของนิสิต (นายณัฐปกรณ์  สงนวล และนางสาวรศนา  สโมสร) 
 ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ จ านวน 2 รายดงันี ้
1. นายณัฐปกรณ์  สงนวล  รหสั 591011405 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 1    
ปีการศกึษา 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.7.1) 

2. นางสาวรศนา  สโมสร  รหัส 592021292 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มี
ความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.7.2)  

ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการโอนย้ายคณะของนิสิตทัง้ 2 รายข้างต้น  
มต ิ เห็นชอบการโอนย้ายคณะของนิสิตดงันี ้

1. เห็นชอบให้นายณฐัปกรณ์  สงนวล  รหสั 591011405 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

2. เห็นชอบให้นางสาวรศนา  สโมสร  รหัส 592021292 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ โอนย้ายมาสงักดัสาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ ได้ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

3. มอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์เสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 
 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1  พิจารณารับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่ เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจติร  อุดม 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นใน
ผลงานทางวิชาการของบคุคลดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเลม่) 

มต ิ รับรองการเผยแพร่งานวิจยัของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม ซึง่การเผยแพร่
เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. หลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการดงักล่าวมี
ทิศทางการศกึษาและวิจยัสอดคล้องกบั (1) สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์และการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 

 
5.2  การเชญิบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พเิศษ (อาจารย์พเยาว์  อนิทสุวรรณ) 

ด้วยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีวิทยา คณะศึกษาศาสตร์          
มีความประสงค์เชิญบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ ในรายวิชา 0308335 การสอนเฉพาะสาขา จ านวน     
3(2-2-5) หน่วยกิต ซึ่งเปิดสอนให้กับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา        
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคปกติ จ านวน 2 กลุม่ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 
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ในการนี  ้ เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์-ชีวิทยา เป็นไปอย่างมีคณุภาพ และนิสิตได้รับประโยชน์สูงสดุ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ
เชิญอาจารย์พเยาว์  อินทสวุรรณ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาดงักลา่ว ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

มต ิ เห็นชอบให้อาจารย์พเยาว์  อินทสุวรรณ เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 0308335 
การสอนเฉพาะสาขา ให้กับนิสิตหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ชัน้ปีท่ี 4     
ภาคปกติ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

 
5.3  การก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
ตามท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตร

การศกึษาดุษฎีบัณฑิต หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่งหลกัสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัทักษิณ 
ในการประชุม ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดเปิดรับนิสิตตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2560 และขณะนีอ้ยู่ในระหว่างเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
หลกัสตูร 

เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอก าหนดการจัดเก็บค่าบ ารุง
การศกึษาและคา่เล่าเรียน หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา หลกัสตูร
ใหม ่พ.ศ.2560 ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหลกัสตูรตามรายละเอียด ดงันี ้ 

 
ที่ รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ 
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
 ภาคเรียนละ  50,000 บาท  
 ตลอดหลกัสตูรไมเ่กิน 300,000 บาท  
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ     

 -คา่สมคัรสอบคดัเลือก 650 บาท  
 -คา่สมคัรสอบสมัภาษณ์ 750 บาท  
 -การสอบภาษาองักฤษ ครัง้ละ 1,000 บาท  
 -คา่ขึน้ทะเบียนนิสิต 1,000 บาท  
 -คา่บตัรประจ าตวันิสิต 200 บาท  
 -คา่สอบวดัคณุสมบตัิ 5,000 บาท  
 -คา่สอบประมวลความรู้ 2,500 บาท  
 -คา่ขึน้ทะเบียนปริญญา 2,000 บาท  
 -คา่รักษาสภาพนิสิต/ภาคเรียนปกติ 3,000 บาท  
 -คา่รักษาสภาพนิสิต/ภาคเรียนฤดรู้อน 1,500 บาท  
 -คา่ประกนัของเสียหาย 2,000 บาท  
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ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
1. ควรระบคุา่ใช้จ่ายในการศกึษาดงูานตา่งประเทศไว้อย่างชดัเจน 
2. การค านวณคา่ใช้จ่ายตอ่หวั ให้รวมถงึคา่ใช้จ่ายในภาคเรียนฤดรู้อนด้วย 
3. การค านวณงบประมาณตามแผนใน มคอ.2 หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา มีข้อมลูท่ีไม่ถูกต้องให้หลกัสตูรทบทวน และควรแสดง
การเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายประกอบท่ีชดัเจนทัง้ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

มต ิ มอบประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และแจ้งการปรับปรุงแก้ไขในการ
ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
 
ปิดประชุม เวลา 17.25 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชมุ 


