
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 9/2558 

วันพุธที่  21 ตุลาคม  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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 

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.เมธี  ดิสวสัด์ิ) 

9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ์) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง     กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์     กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    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. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์   ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.15 น. 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา

วิชาการ และนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลยัแล้ว ซึง่ท่ีประชุมมี

มติให้ปรับรายละเอียดของโครงการเลก็น้อย และนําเสนอสภามหาวิทยาลยัทกัษิณพิจารณาตอ่ไป 

1.1.2 งานเลีย้งสังสรรค์ศิษย์เก่า 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานเลีย้งสังสรรค์ศิษย์เก่า ปาริชาติคืนถ่ิน ในวันสถาปนา

มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ท่ีผ่านมา ได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็นอย่างดี ซึง่ในงาน

ดงักลา่วมีการเก็บคา่ลงทะเบียนจากศิษย์เก่า โดยรายได้ทัง้หมดมอบให้กบัมหาวิทยาลยั 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

(1) มหาวิทยาลัยกําหนดให้ มีการประเมินส่วนงาน ซึ่งจะเ ข้าประเมินคณะ

ศกึษาศาสตร์ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558  

(2) ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย     

ฝ่ายวิจยัและประกันคุณภาพได้แสดงข้อมลูงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณทัง้ภายใน และภายนอก

ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และข้อมูลการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในช่วงระหว่างวันท่ี          

1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชมุนอกเลม่ 

ทัง้นี ้ประธานเสนอให้เพ่ิมเติมข้อมลูในสว่นของงานวิจยัของรองศาสตราจารย์ ดร.

พนูสขุ  อดุม ซึง่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากเทศบาลนครสงขลา ในวงเงิน 7,000,000 บาท เพ่ือใช้สําหรับ

การประเมินในรอบถดัไป 

(3) การประเมินในระบบ CUPT QA – รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพแจ้งให้

ท่ีประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินในระบบ CUPT QA ในปีงบประมาณ 2559 ทัง้นี ้คณะควรมี

ความพร้อมในเร่ืองของเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของคณะ เพ่ือรองรับการประเมินด้วย 
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1.2.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาได้รับรางวลัในโครงการสิงห์สร้างสรรค์ฯ 

ดงันี ้

(1) รางวลัชนะเลิศ 

(2) รางวลัเขียนบทโทรทศัน์ยอดเย่ียม 

(3) รางวลัประเดน็ยอดเย่ียม 

ซึง่สาขาวิชาจะนํานิสิตเข้ารายงานผลการประกวดตอ่คณบดีตอ่ไป 

1.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ 

(1) การแต่งตัง้อาจารย์เป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา – กรณีคณะเสนอขอ

แตง่ตัง้อาจารย์เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษานัน้ คณะสามารถทําคําสัง่ให้อาจารย์ดําเนินกาสอบวิทยานิพนธ์

นิสิตแนบกบัไปพร้อมกบัรายละเอียดการแตง่ตัง้ได้เลย 

(2) การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยกําลังปรับระบบการ

ประเมินเป็นระบบ CUPT QA คณะควรเตรียมข้อมูลและความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการประเมินใน

ระบบดงักลา่วไว้ลว่งหน้า  

 

1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) – ไม่มี 

 

1.4 เร่ืองแจ้งจากหวัหน้าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

1.4.1  การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานของมหาวิทยาลยัได้มีบันทึกแจ้งให้หน่วยงานชีแ้จงเหตุผลท่ีไม่สามารถ

ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 2558 ได้ตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่คณะจะแจ้งบนัทึกดงักล่าวไปยงั

สาขาวิชาเพ่ือดําเนินการตอ่ไป  

1.4.2  แนวปฏบิัตกิารเบกิจ่ายในปีงบประมาณ 2559 

ฝ่ายคลงัและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัได้แจ้งแนวปฏิบติัการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 

2559 โดยจะมีกําหนดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส ซึง่คณะจะแจ้งรายละเอียดไปยงัสาขาวิชาต่างๆ 

ตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 

ครัง้ที่ 2/2558 

   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 

2/2558 เม่ือวนัองัคารท่ี 8 กนัยายน 2558 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยไมมี่การแก้ไข 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 

 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพวิเตอร์ (สควค.) 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนต้น        

ปีการศกึษา 2558 สําหรับนิสิตหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

(เอกสารหมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบค่าระดับขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 สําหรับนิสิตหลักสูตร    

กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

 

 

4.2 การรับรองการเผยแพร่ผลงาน และให้ความเห็นในผลงานที่ เสนอขอกําหนด

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ ดร.อภรัิตน์ดา  ทองแกมแก้ว 

 ด้วยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองการเผยแพร่และให้ความเห็นในผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว (เอกสารหมายเลข 4.2 และนอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

การกําหนดหวัข้อในสารบญัควรมีความสมัพนัธ์ และสอดคล้องกบัหวัข้อในเนือ้หา 

มต ิ 1. รับรองการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว  ซึ่งการ

เผยแพร่เป็นไปเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

2. ท่ีประชุมมีความเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกม

แก้ว มีทิศทางสอดคล้องกบั (1) สอดคล้องกับศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

และการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ และ (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการ 
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4.3 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของหลักสูตร กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และคอมพวิเตอร์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ปรับปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของอาเซียน 

นัน้ เน่ืองจากมีบางหลกัสตูรยงัคงใช้ปฏิทินการศกึษาเดิม ทําให้ภาคการศกึษาในปฏิทินการศกึษาของหลกัสตูร

ไม่ตรงกับภาคการศึกษาในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั ในการนี ้การเรียนการสอนของหลกัสตูร กศ.ม.

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนต้น จะตรงกบัการเรียนการสอนใน

ภาคเรียนฤดูร้อนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเบิกค่าสอนในภาคเรียนปกติซึ่งตรงกับภาคเรียนฤดูร้อนตาม

ปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลยั (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3) 

มต ิ ไม่เห็นชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในภาคเรียนปกติท่ีตรงกับภาคเรียนฤดู

ร้อนในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทัง้นี ้เห็นชอบให้เบิกค่าตอบแทนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อนตาม

ปฏิทินของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

 

 

4.4 การเบิกค่าตอบแทนและค่าเดินทางไปนิเทศการสอนรายวิชา 0331642               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ด้วยหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยากรให้คําปรึกษา ได้เปิดสอนรายวิชา 

0331642 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กบันิสิตระดบัปริญญาโท วิชาเอกจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ในภาคเรียน

ต้น ปีการศกึษา 2558 ซึ่งนิสิตต้องออกฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรับหรือเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่า 135 

ชัว่โมง และให้มีการนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนิสิต ประธานผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

จงึเสนอให้ท่ีประชมุการเบิกคา่ตอบแทนการนิเทศในรายวิชาดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ให้สาขาวิชาเพ่ิมภาระงานท่ีต้องนิเทศหรือทําคู่ มือเ พ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

มต ิ เห็นชอบให้เบิกคา่ตอบแทนการนิเทศในรายวิชาดงักลา่ว ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบติัการให้คําปรึกษา ในอตัรา 1,000 บาท 

ตอ่นิสิต 1 คน และต้องนิเทศอย่างน้อย 3 ครัง้ ตอ่ภาคเรียน 
2. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์คุณลักษณะวิชาชีพจิตวิทยาการให้คําปรึกษา         

ในอตัรา 500 บาท ตอ่นิสิต 1 คน และต้องนิเทศอย่างน้อย 1 ครัง้ ตอ่ภาคเรียน 
3. ค่าตอบแทนผู้ นิเทศก์ (ในหน่วยงานท่ีฝึกปฏิบัติวิชาชีพ) ในอัตรา 1,000 บาท      

ตอ่นิสิต 1 คน และต้องนิเทศก์อย่างน้อย 4 ครัง้ ตอ่ภาคเรียน 
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4.5 การเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ 

กับหลักสูตรเก่า 

  ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับ 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลกัสตูรใหม่) กบัรายวิชาเอกบงัคบั หลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต (5 ปี) หลกัสตูร พ.ศ. 2549 (หลกัสตูรเก่า) ให้กบันิสิตจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319211 

สรีรวิทยาการออกกําลงักายเบือ้งต้น จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูรใหม)่ กบัรายวิชา 0319212 สรีรวิทยา

การออกกําลงักายเบือ้งต้น จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลกัสตูรเก่า) ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา 

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเอกบังคับของนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศึกษาดังกล่าว 

(เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5) 

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเอกบงัคบัของนิสิต กศ.บ.สาขาวิชาพลศกึษา จํานวน 

1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319211 สรีรวิทยาการออกกําลงักายเบือ้งต้น จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต (หลกัสตูร

ใหม)่ กบัรายวิชา 0319212 สรีรวิทยาการออกกําลงักายเบือ้งต้น จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต (หลกัสตูรเก่า)  

 
 

4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาววีรนุช  พรผล, นางสาวสินีนาฏ  นวลย้อย 

และนางสาววรพชิชา  ปริศวงศ์ 

 ด้วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรียน ดงันี ้

1. นางสาววีรนุช  พรผล  รหัส 581997113 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ ในปีการศกึษา 2555 เน่ืองจากนิสิตลาออกแล้วสอบเข้ามา

เรียนใหมใ่นปีการศกึษา 2558 จํานวน 2 รายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6.1) 

2. 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(0-2-6) หน่วยกิต (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.6.2) 

3. นางสาววรพิชชา  ปริศวงศ์  รหัส 581011410 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียน

มาแล้วในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จํานวน 1 รายวิชา (เอกสารการประชุมหมายเลข 

4.6.3) 

มต ิ เห็นชอบให้นิสิตเทียบโอนรายวิชาเรียนได้ดงันี ้

1. เห็นชอบให้นางสาววีรนุช  พรผล  หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ เทียบโอนรายวิชาเรียนได้จํานวน 2 รายวิชา ดงันี ้
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รายวิชาที่เรียนมาแล้วหลักสตูร กศ.ม. 

สาขาวชิาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยทกัษิณ ปีการศึกษา 2555 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่

ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสตูร กศ.ม. 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ 

ปีการศึกษา 2558 

1.  0320501 บรูณาการพืน้ฐานการศกึษา 3(3-0-6) B 0320501 บู ร ณ า ก า ร พื ้น ฐ า น

การศกึษา 

3(3-0-6) 

2 0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) B+ 0320511 การวิจยัทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 
2. เห็นชอบให้นางสาววรพิชชา  ปริศวงศ์  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เทียบโอนรายวิชาเรียนได้จํานวน 1 รายวิชา 
รายวิชาที่เรียนมาแล้ว ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการ

ท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

ค่า

ระดับ

ขัน้ที่

ได้ 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัย

ทักษิณ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  942-204 จิตวิทยาสมัพนัธ์ 3(3-0-6) B 0000144 จิตวิทยาในชีวิต 

ประจําวนั 

3(3-0-6) 

 
ทัง้นี ้ฝ่ายวิชาการคณะฯ ขอถอนการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนางสาว     

สินีนาฏ  นวลย้อย เน่ืองจากเอกสารการพิจารณายงัไมส่มบรูณ์ 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 การรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชากรในการรายงานภาระงานของผู้ดํารง

ตาํแหน่งทางวิชาการ กรณีรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดษิฐ์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัให้ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการรายงานภาระงานให้มหาวิทยาลยัทราบ

นัน้ คณะศกึษาศาสตร์มีกรณีท่ีต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการประจําสว่นงาน

จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ ซึ่งเสนองานวิจัย และตํารา ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ (เอกสาร

การประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ รับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ 

 

 

5.2 พจิารณาอนุมัตริายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ครัง้ที่ 1) 

ตามมติสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติ

กําหนดวิธีปฏิบติัในการอนมุติัให้นิสิตสําเร็จการศกึษาและให้ปริญญา โดยกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาประเมินผลการศกึษาของนิสิต และสง่ให้งานทะเบียนนิสิตและบริการการศกึษาดําเนินการประเมินผล
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การเรียน และในภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 1) งานทะเบียนฯ ได้ส่งรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาให้

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั

รายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 1) (เอกสารหมายเลข 5.2) 

มต ิ อนมุติัรายช่ือนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ท่ี 1) 

 
 

5.3 การแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์ประจาํบัณฑติศึกษา 

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์

ประจําบณัฑิตศกึษา เพ่ือประจําหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คําปรึกษา จํานวน 3 

ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์, อาจารย์สุภาภรณ์  ผลบุญ และอาจารย์ณัฐพล  บุญทอง 

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจํา

บณัฑิตศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3) 

มต ิ 1. เห็นชอบการแตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์ และอาจารย์สภุาภรณ์  

ผลบุญ เป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา โดยให้อาจารย์สุภาภรณ์  ผลบุญ สามารถทําหน้าท่ีสอนได้ แต่เป็น

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไมไ่ด้ 

2. ไม่เห็นชอบให้อาจารย์ณัฐพล  บุญทอง เป็นอาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา 

เน่ืองจากขาดคณุสมบติัตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2552 ข้อ 

11 (4) อาจารย์ผู้ สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนัและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจยัท่ีมีใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

 

 

5.4 การขอยกเว้นการเรียนวิชาชีพครู 

ตามท่ีกองอํานวยการเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้ให้

ทนุการศกึษาสําหรับครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือศกึษา

ตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษา หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยเร่ิมตัง้แตปี่การศกึษา 2558 จํานวน 22 ทนุ และฝ่ายวิชาการฯ คณะ

ศึกษาศาสตร์ ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมสมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 

2/2558 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 พิจารณาเทียบโอนรายวิชาเรียน หมวดวิชาความรู้พืน้ฐานวิชาชีพครู จํานวน 

9 รายวิชา รวม 22 หน่วยกิต ให้กบันิสิตท่ีได้รับทนุดงักลา่ว ซึง่ท่ีประชุมมีมติมอบฝ่ายวิชาการคณะศกึษาศาสตร์

ประสานงานกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยว่า การเทียบโอนในลักษณะนีส้ามารถทําการเทียบโอนทัง้

หลกัสตูรได้หรือไม่ และจากการประสานงานของฝ่ายวิชาการฯ เห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาการขอยกเว้นการเรียนวิชาชีพครู แทนการเทียบโอนรายวิชา (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.4) 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ควรจดัทําเป็นข้อกําหนดของหลกัสตูรท่ีชดัเจน ว่ากรณีมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว สามารถ

เทียบ/ยกเว้น การเรียนวิชาชีพครูได้ ซึง่อาจกําหนดเพ่ิมเติมในช่วงปรับปรุงหลกัสตูร 

มต ิ เห็นชอบให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาความรู้พืน้ฐานวิชาชีพครู จํานวน         

16 หน่วยกิต  

 

 

5.5 การเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพวิเตอร์ 

ด้วยสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้เสนอขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกใน

หลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประธานสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเพ่ิมรายวิชาดงักลา่ว (เอกสารการประชมุนอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลกัสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

1. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจยัทางฟิสิกส์ศกึษา  แก้ไขเป็น รายวิชา วิจยัทางฟิสิกส์ศกึษา 

2. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางชีววิทยาศึกษา แก้ไขเป็น รายวิชา วิจัยทาง

ชีววิทยาศกึษา 

3. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจยัทางเคมีศกึษา แก้ไขเป็น รายวิชา วิจยัทางเคมีศกึษา  

4. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา แก้ไขเป็น วิจัยทางคณิต

ศาสตรศกึษา  

5. รายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา แก้ไขเป็น วิจัยทาง

คอมพิวเตอร์ศกึษา  

6. ปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกบัช่ือวิชา 

7. ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตของแตล่ะวิชาเป็น 3(2-2-5) 

8. จดัทํา มคอ.3 ประกอบ 

9. มอบฝ่ายวิชาการคณะฯ ตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียดหลกัการปรับแก้ไข 

 

 

5.6 การจัด International Conference 

ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา เสนอให้คณะพิจารณาการจดัการประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาติ (International Conference) โดยเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

มต ิ เห็นชอบในหลกัการ และมอบฝ่ายวิชาการฯ คณะศกึษาศาสตร์ดําเนินการ 
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ปิดประชุม เวลา 15.40 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

          ตรวจรายงานการประชมุ 
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