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วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 อาจารย์ได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง สงักดัสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์  

ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศกึษา โดยมหาวิทยาลยัจะมีคําสัง่แต่งตัง้

แจ้งให้บคุลากรทราบต่อไป 

1.1.2 ความก้าวหน้าในการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ  

โครงการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลยั และผ่านความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลยัแล้วในการประชมุเมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2559 โดยท่ีประชมุเสนอแนะว่าโรงเรียนสาธิต       

ควรเป็นโรงเรียนต้นแบบ และควรเปิดทําการท่ีวิทยาเขตสงขลาก่อนจะขยายไปยงัพทัลงุ 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 ประธานสาขาวิชาจติวิทยา 

สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาการบริหารการศกึษา ได้จดัโครงการสมัมนาทาง

วิชาการระหว่างประเทศเร่ือง Human Resource Improvement in The Current ASEAN Economic 

Community (AEC) Through A Psychological Perspective เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2559  ณ ห้องประชมุ 

sc216 คณะศกึษาศาสตร์  โดยมีมหาวิทยาลยั Ahmad Dahlan ประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมในการสมัมนา

ดงักลา่ว 
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1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง  แจ้งความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศนูย์

ปฏิบติัการวิชาชีพครูว่า ขณะนีก้ารก่อสร้างช้ากว่าแผนประมาณ 4 วนั  ซึง่ทางผู้ รับเหมาจะเร่งการดําเนินการให้

ทนัตามแผน สว่นการเบกิจ่ายงบประมาณได้ดําเนินการไปแล้ว 14 งวด และจะสิน้สดุสญัญาในระยะแรกช่วง

เดือนตลุาคม 2560 และคาดว่าเมื่อเสร็จสิน้การก่อสร้างแล้วจะยงัไม่สามารถใช้งานอาคารดงักลา่วได้ เน่ืองจาก

ยงัไม่มีครุภณัฑ์ประกอบอาคาร ซึง่จะต้องเสนอของบประมาณในการจดัหาครุภณัฑ์ประกอบอาคารต่อไป 

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม 

1.3.1 จาํนวนนิสิตชัน้ปี 1 ในระดบัปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1.3 นอกเลม่ 

1.3.2 โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 

โครงการรับน้องและประชมุเชียร์ ปีการศกึษา 2559 กําหนดจดัในระหว่างวนัท่ี 15-21 

สงิหาคม 2559  ขณะนีส้โมสรนิสติได้มีการเตรียมความพร้อมสาํหรับการรับน้องและประชมุเชียร์ในช่วง          

วนัดงักลา่ว ทัง้นี ้ขอความร่วมมือคณาจารย์และผู้ ท่ีเกี่ยวข้องดแูลความเรียบร้อยในการจดัโครงการดงักลา่ว 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากผู้ ช่วยคณบดฝ่ีายวางแผนและวิเทศสัมพนัธ์ 

1.4.1 สํารวจความต้องการในการทาํความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

มาเลเซีย  

ตามท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และวิเทศสมัพนัธ์ได้สาํรวจความต้องการในการทําความ

ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 3 แห่งในประเทศมาเลเซียนัน้ ขอความร่วมมือสาขาวิชาต่างๆ พิจารณา และสง่ผลการ

พิจารณากลบัมายงัฝ่ายประชาสมัพนัธ์และวิเทศสมัพนัธ์ ภายในวนัท่ี 11 สงิหาคม 2559 เพื่อดําเนินการต่อไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 6/2559 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

6/255 9 เมื่อวนั พฤหสับดี ท่ี 21 กรกฎาคม 255 9 ต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.2 บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม 13 ซึง่เป็นงานเทคอนกรีต และคานพืน้ชัน้ 3... 



 4 

 แก้ไขเป็น 13 ซึง่เป็นงานเทคอนกรีต คาน และพืน้ชัน้ 3... 

 หน้าท่ี 4 วาระท่ี 4.3 บรรทดัท่ี 2 

 ข้อความเดิม - ถอนวาระจากการพิจารณา  

 แก้ไขเป็น - ถอนวาระจากการพิจารณา เน่ืองจากผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ในสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ เสนอผลงานประเภทวิจยั ซึง่ไม่ต้องผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการประจําสว่นงาน 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1  การแก้ไขค่าระดบัขัน้ประจาํภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 ของนิสิตที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 0308471 การวิจยัทางการศึกษา กลุ่ม 2 จาํนวน 37 คน 

สบืเน่ืองจากวาระท่ี 5.2 ในการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั 

ครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบการแก้ไขค่าระดบัขัน้รายวิชา 0308471 การ

วิจยัทางการศกึษากลุม่ 2 ของอาจารย์ ดร.ณัชชา  มหปญุญานนท์ และอาจารย์ ดร.ชยัลขิิต  สร้อยเพชรเกษม ใน

ภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2558 ให้กบันิสติจํานวน 37 คน และมอบฝ่ายวิชาการคณะประสานงานในการปรับ

เหตผุลในการแก้ไขค่าระดบัขัน้ และตรวจสอบรายละเอียดก่อนนําเสนอมหาวิทยาลยั 

ประธานแจ้งว่าขณะนีม้หาวิทยาลยัให้ความสาํคญัและระมดัระวงัในการพิจารณาการอนมุติั

แก้ไขค่าระดบัขัน้เป็นอย่างมาก จงึหารือท่ีประชมุถงึรายละเอียดท่ีจะนําเสนอมหาวิทยาลยัอีกครัง้ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

กรณีอาจารย์เสนอขอแก้ไขค่าระดบัขัน้ ควรให้อาจารย์เข้าร่วมการประชมุเพื่อชีแ้จงหรือให้

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยทกุครัง้ 

มต ิ มอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์ประสานงานในการจดัเตรียมเอกสาร ชิน้งานของ

นิสติ ผลการให้คะแนนชิน้งาน เพื่อเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาประกอบการแก้ไขค่าระดบัขัน้เพิ่มเติม 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดบัขัน้ประจาํภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศึกษา 2558 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

สว่นงาน ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2558  (เอกสาร

การประชมุหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนฤดรู้อน ปีการศกึษา 2558 
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4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา 

 ด้วยประธานสาขาวิชาในสงักดัคณะศกึษาศาสตร์จํานวน 7 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาจิตวิทยา 

2. สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

3. สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

4. สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

5. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

7. สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ 

มีกําหนดหมดวาระการดํารงตําแหน่ง โดยข้อ 1-6 หมดวาระในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2559 และ 

ข้อ 7. หมดวาระในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ในการนี ้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา

ประธานสาขาวิชาท่ีจะหมดวาระตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วย การจดัระบบงานในมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2557 

มต ิเห็นชอบให้เสนอชื่อ บคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา ดงันี ้ 
(1) คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   เป็นประธานกรรมการ  

(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ  เป็นกรรมการ  

(3) รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ  เป็นกรรมการ  

(4) รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์  เป็นกรรมการ  

(5) หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์  เป็นกรรมการและเลขานกุาร  

(6) นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร  

 

 

4.3 การเทยีบโอนรายวิชาของนายอนุวัฒน์  โลหะประเสริฐ และนางสาวสลิลพร สุขสง 

 ด้วยมีนิสติมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา ดงันี ้

(1) นายอนวุฒัน์  โลหะประเสริฐ  รหสั 531031584 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาในหลกัสตูรใหม่กบัหลกัสตูรเก่า จํานวน     

1 รายวิชา คือ รายวิชา 0209101 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549) กบั

รายวิชา 0209103 หลกัฟิสกิส์ 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) (เอกสารการประชมุ

หมายเลข 4.3.1) 

(2) นางสาวสลลิพร  สขุสง  รหสั 531031050 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 4 ปี) 

สาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบรายวิชาหลกัสตูรเก่ากบั

หลกัสตูรใหม่ จํานวน 6 รายวิชา เน่ืองจากประสบอบุติัเหตจุงึหยดุพกัการเรียน 1 ภาคการศกึษา (เอกสารการ

ประชมุหมายเลข 4.3.2) 



 6 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนของนิสติ

ดงักลา่ว 

มต ิเห็นชอบ การเทียบโอนรายวิชาของนิสติ จํานวน 2 รายดงันี ้

(1) เห็นชอบให้นายอนวุฒัน์  โลหะประเสริฐ เทียบโอนรายวิชาได้จํานวน 1 รายวิชา 

คือ รายวิชา 0209101 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549) กบัรายวิชา 

0209103 หลกัฟิสกิส์ 1 จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(2) เห็นชอบให้นางสาวสลลิพร  สขุสง เทียบโอนรายวิชาได้จํานวน 6 รายวิชา ดงันี ้

ที่ 

รายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร 

กศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวชิาการวัดและ

ประเมินทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 

รายวชิาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร 

กศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวชิาการวัดและประเมิน

ทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 

1 0305201 3(3-0-6) 0305201 3(3-0-6) 

 ทฤษฎีการวดัและประเมนิ  ทฤษฎีการวดั  

2 0305202 3(2-2-5) 0305202 3(2-2-5) 

 การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมนิการเรียนรู้ การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมนิการเรียนรู้ 

3 0305204 3(2-2-5) 0305204 3(2-2-5) 

 การวดัการปฏิบตั ิ  การพฒันาเคร่ืองมือวดัการปฏิบตั ิ  

4 0305211 3(2-2-5) 0305221 (3-0-6) 

 สถิตทิางการศกึษา  สถิตทิางการศกึษา  

5 0305301 3(2-2-5) 0305205 3(2-2-5) 

 การวดัเชาว์ปัญญาและความถนดั  การพฒันาเคร่ืองมือวดัเชาว์ปัญญาและความถนดั 

6 0305331 3(2-2-5) 0305241 3(2-2-5) 

 คอมพวิเตอร์เพ่ือการจดัการสารสนเทศทางการวดั

และประเมนิทางการศกึษา 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการประมวลผลทางการวดั

และประเมนิ 

 

 

วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1 คู่ มือนิสิตระดบัปริญญาตรี และระดบับัณฑิตศึกษา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลยัได้ประกาศใช้ข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรีและการศกึษาระดบัปริญญาโท พ.ศ. 2559 ฉบบัใหม่ 

ซึง่มหาวิทยาลยัได้จดัพิมพ์ไว้ในคู่มือการศกึษา และจะแจกจ่ายให้คณาจารย์ต่อไป 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 



 7 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

ตรวจรายงานการประชมุ 
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