
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่ 3/2556 

วันพฤหสับดทีี่  31  ตุลาคม  2556  เวลา 13.30 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 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
7. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ชชัวาล  ชมุรักษา – แทน) 
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา    กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
11. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
12. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
2. รองศาสตราจารย์สเุทพ  สนัติวรานนท์   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
4. อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางอทุยั  ศริิคณุ     นกัวิชาการ 
2. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การประชุมครุศึกษาอาเซียน 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดจัดโครงการประชุมครุศึกษา
อาเซียน ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 5-9 พฤศจิกายน 2556  ณ จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีผู้แทนจากคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญ่ีปุ่ น และคณะ
ศกึษาศาสตร์ในเครือเทางาม จํานวน 5 มหาวิทยาลยั เข้าร่วมในการประชมุ ทัง้นี ้ความคืบหน้าในเร่ืองดงักลา่ว
จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

1.1.2 การคืนสภาพนิสิต 
ด้วยมหาวิทยาลยัได้พิจารณาการคืนสภาพนิสิตให้กบันิสิตท่ีพ้นสภาพแล้ว โดยนิสิตขอ

คืนสภาพนิสิตได้ภายใน 15 วนัหลงัจากพ้นสภาพซึ่งอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการคืนสภาพนิสิต หาก
พ้นกําหนด 15 วันจะอยู่ในอํานาจของสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมัติ ทัง้นี ้ความชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว
จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ  
1.2.1 รองคณบดฝ่ีายวจิัยและประกันคุณภาพ 

1.2.1.1 การจัดทาํวารสารศึกษาศาสตร์ฉบับพเิศษ 
 ด้วยคณะศกึษาศาสตร์จะจดัทําวารสารคณะศกึษาศาสตร์ฉบบัพิเศษ เน่ือง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปีคณะศึกษาศาสตร์ ในการนี ้จึงขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความ หรือบทความปริทศัน์
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดงักลา่ว 

1.2.1.2 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(International Collaborative Research) และทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
สาํหรับงบประมาณประจาํปี 2557 

 ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะได้มอบคณะกรรมการ
พฒันาการวิจยัระดบัคณะ ปรับแก้ไขร่างประกาศคณะศกึษาศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ การสนบัสนนุทนุอดุหนนุ
การวิจยั จากเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ ประเภทความร่วมมือกบัต่างประเทศ (International Collaborative 
Research) และทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ สําหรับงบประมาณประจําปี 2557 
คณะกรรมการดงักล่าวได้ดําเนินการปรับแก้รายละเอียดในประกาศดงักล่าวแล้ว และขณะนีไ้ด้แจ้งประกาศ
ดงักลา่วให้บคุลากรในคณะได้ทราบแล้ว 

 
1.2.2 ประธานสาขาวชิา 

1.2.2.1 ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ตามท่ีนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จํานวน 4 ทีม ได้ผ่าน

เข้ารอบ 20 ทีมสดุท้าย ในการประกวดการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวโครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8” นัน้ 
นิสิตได้รับรางวลัท่ี 2 ในการประกวดสารคดีเชิงข่าว นอกจากนี ้สาขาวิชายงัได้รับโล่เกียรติยศเน่ืองจากโอกาสท่ี
ได้สง่ผลงานเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลา 8 ปีของโครงการ และได้รับรางวลัตอ่เน่ืองทกุปี 

1.2.2.2 ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ด้วยนายสันติสุข  ศรณาราย นิสิตวิชาเอกพลศึกษา และเป็นนักกีฬา          

ฟุตซอลของมหาวิทยาลยั ได้เสียชีวิตโดยโรคติดเชือ้ในกระแสเลือด ในการนี ้สาขาวิชาพลศึกษาฯ และคณะ
ศกึษาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 และกําหนดฌาปนกิจศพในวนัท่ี 
7 พฤศจิกายน 2556  ณ วดัควนสวรรค์ อําเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ทัง้นี ้ทางครอบครัวของนายสนัติสขุได้มอบเงิน
จํานวน 20,000 บาทให้กบัชมรมฟตุซอลเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของชมรมตอ่ไป 

1.2.2.3 ประธานสาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(1) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "Teaching with 

Technology in 21st Century"   
ตามท่ีสาขาวิชาได้กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

"Teaching with Technology in 21st Century" ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.      
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ณ หอประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา นัน้ ขณะนีมี้ผู้ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการดงักลา่วประมาณ 60 คน ในการนี ้ผู้ ท่ีสนใจสามารถแจ้งรายช่ือเข้าร่วมโครงการเพิ่มเตมิได้  

(2) การเชิญวิทยากรในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวจิัยระดับชาต ิ“45 ปี คืนถิ่น ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต” 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดในโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ “45 ปี คืนถ่ิน ย้อนอดีต สู่ปัจจุบนั เพ่ืออนาคต” ระหว่างวนัท่ี 6-8 
ธันวาคม 2556 และกําหนดให้มีการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “ศกึษาศาสตร์กบัการสร้างคนสู่ประชาคมอาเซียน”  
ซึง่จะเชิญวิทยากรชาวตา่งชาต ิจํานวน 2 คน ร่วมบรรยายนัน้ สาขาวิชาได้ประสานงานเชิญวิทยากรซึง่ได้รับการ
ตอบรับแล้ว 1 คน และอีก 1 คน อยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยความคืบหน้าในเร่ืองดงักล่าวจะแจ้งให้ทราบ
ตอ่ไป 

 
1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 

1.3.1  การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ
ประสบการณ์วชิาชีพ เพื่อการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 

- เอกสารหมายเลข 1.3.1 นอกเลม่ 
 

1.4  เร่ืองแจ้งจากผู้เข้าร่วมประชุม 
1.4.1  หวัหน้าสาํนักงาน 

มหาวิทยาลยัโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน
ตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน  ณ วดัไทรงาม อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ ในการนี ้คณะจะมีหนงัสือ
ขอความร่วมมือในการร่วมทําบญุและร่วมทอดกฐินไปยงัสาขาวิชาตา่งๆ ตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 10/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
10/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 16 ตลุาคม 2556 ต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 2 วาระท่ี 1.1.2 บรรทดัท่ี 4 
ข้อความเดมิ  ...และกําหนดพระราชทางเพลงิศพ... 
แก้ไขเป็น  ...และกําหนดพระราชทานเพลงิศพ... 
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 หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.2.2 บรรทดัท่ี 6 
ข้อความเดมิ  ...ในการนี ้สาขาวิชาจะทาํมีหนังสือขอ... 
แก้ไขเป็น  ...ในการนี ้สาขาวิชาจะมีหนังสือขอ... 

 หน้าท่ี 4 วาระท่ี 3.1  
 ในสว่นของข้อเสนอแนะจากกรรมการให้เพิ่มข้อความตอ่ท้ายในบรรทดัท่ี 3 ดงันี ้

และควรเปล่ียนช่ือหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของหลกัสตูรท่ีเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 ในสว่นของมตใิห้เพิ่มข้อความตอ่ท้ายในบรรทดัท่ี 2 ดงันี ้และเปล่ียนช่ือปริญญา

ภาษาไทยเป็น วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การศกึษาทางวิทยาศาสตร์) 
 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
 
 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจาํภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 
ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 (เอกสารการ
ประชมุ หมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. รายวิชาท่ีมีผู้ สอนหลายคน หรือมีผู้ เรียนหลายกลุ่ม ควรใช้เกณฑ์และช่วงการให้ค่า

ระดบัขัน้รูปแบบเดียวกนั 
2. การกําหนดวิธีการตดัเกรด ผู้สอนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวนผู้ เรียน

ด้วย อาทิ การตดัแบบ T-SCORE ผู้ เรียนควรเป็นกลุม่ใหญ่ เป็นต้น 
มต ิ เห็นชอบคา่ระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2556 โดยให้มีการปรับทบทวน

เอกสารดงันี ้
1. มอบประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาประสานงานอาจารย์ท่ีสอนใน

รายวิชา 0308461 การบริหารจดัการสถานศกึษา ในการพิจารณาทบทวนการใช้เกณฑ์และกําหนดช่วงคา่ระดบั
ขัน้ให้เป็นรูปแบบเดียวกนั 

2. มอบประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนประสานงานอาจารย์ท่ีสอนใน
รายวิชา 0308382 ประสบการณ์วิชาชีพครู ในการพิจารณาทบทวนการใช้เกณฑ์และกําหนดช่วงคา่ระดบัขัน้ให้
เป็นรูปแบบเดียวกนั 

3. มอบประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยประสานงานอาจารย์ท่ีสอนใน
รายวิชา 0308472 การวิจยัทางการศึกษา ในการพิจารณาทบทวนการใช้เกณฑ์และกําหนดช่วงค่าระดบัขัน้ให้
เป็นรูปแบบเดียวกนั 
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4. มอบนางสาวปัทมา  สํานกัโหนด  ดําเนินการดงันี ้
4.1 ประสานงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  ในการปรับเหตผุล

การให้คา่ระดบัขัน้ I ในรายวิชา 0305441 การประกนัคณุภาพการศกึษา 
4.2 ประสานงานอาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ  ในการปรับเหตผุลการให้ค่า

ระดบัขัน้ I ในรายวิชา 0308472 การวิจยัทางการศกึษา  
4.3 ประสานงานผู้ช่วยศาสตราจารย์สดุา  เธียรมนตรี  ให้ปรับช่วงการให้ค่า

ระดบัขัน้ในแตล่ะช่วงให้เทา่กนั 
4.4 ประสานงานรองศาสตราจารย์สุเทพ  สันติวรานนท์  ให้นําเกณฑ์การ

พิจารณาให้คา่ระดบัขัน้แจ้งในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ในครัง้ตอ่ไป 
 
 

4.2 พจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาเรียนของนางสาวกัซมีรัน  สาและ 
ด้วยนางสาวกซัมีรัน  สาและ  รหสั 561031001 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (4 ปี) สาขาวิชา

การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งลาออกและสอบเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2556       
มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วในปีการศกึษา 2555 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 8 รายวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาการเทียบโอนของนิสติดงักลา่ว  

มต ิ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวกซัมีรัน  สาและ  จํานวน 8 รายวิชา 
ดงันี ้

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  
ม.ทกัษิณ หมวดวชิาศกึษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน หลักสูตร 
กศ.บ. (4 ปี) สาขาวชิาการวัดและ

ประเมนิทางการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ  

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

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา
ศกึษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวิชาที่ขอเทยีบโอน หลักสูตร กศ.บ. 
(4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมนิทาง
การศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

หน่วยกติ 

4.  0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และ
จริยธรรม 

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

3(2-2-5) 
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ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา
ศกึษาทั่วไป กลุ่มวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน หลักสูตร 
กศ.บ. (4 ปี) สาขาวชิาการวัดและ
ประเมนิทางการศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา
ศกึษาทั่วไป กลุ่มวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

หน่วยกติ 

5.  0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือชีวิต 

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

3(3-0-6) 

6.  0000152  วิทยาการสุขภาพเ พ่ือ
คณุภาพชีวิต 

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

3(3-0-6) 

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้วหลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา
ศกึษาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน หลักสูตร 
กศ.บ. (4 ปี) สาขาวชิาการวัดและ
ประเมนิทางการศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา
ศกึษาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

หน่วยกติ 

7.  0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) B 0000146 กฎหมายในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 

ที่ 

รายวชิาที่เรียนมาแล้ว หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา

ศกึษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วย
กติ 

ค่า
ระดบั
ขัน้ที่ได้ 

รายวชิาที่ขอเทยีบโอน หลักสูตร 
กศ.บ. (4 ปี) สาขาวชิาการวัดและ
ประเมนิทางการศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ ม.ทกัษิณ หมวดวชิา
ศกึษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หน่วยกติ 

8.  0000162 ทกัษิณศกึษา 3(1-6-2) C+ 0000162 ทกัษิณศกึษา 3(1-6-2) 

 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พจิารณาคาํรับรองการปฏบิัตงิานประจาํปีการศึกษา 2556 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนดให้คณะดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 โดยต่อรองให้คณะกําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินงานในตัวชีว้ัดท่ีเป็นกระบวนการ ให้
ดําเนินการครบทุกข้อ ยกเว้นองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมต้องไม่ต่ํากว่า 4.51 นัน้ คณะได้ดําเนินจดัทําคํารับรองการปฏิบตัิงานดงักล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบตัิงานต่อไป (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบคํารับรองการปฏิบตังิาน ประจําปีการศกึษา 2556 
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5.2 พิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาํหลักสูตร กศ.ม. สาขาวชิาภาษาไทย 
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ได้เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึง
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.2) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้บุคคลเป็นคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย ดงันี ้

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.ฉนัทสั  ทองช่วย   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์อนนัต์  อารีย์พงศ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.มาโนช  ดนิลานสกลู  กรรมการและเลขานกุาร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.ฉนัทสั  ทองช่วย    
2. รองศาสตราจารย์อนนัต์  อารีย์พงศ์   
3. อาจารย์ ดร.มาโนช  ดนิลานสกลู   
4. อาจารย์ ดร.จริญญา  ธรรมโชโต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา  มีสขุ 
และมอบนางสุภาภรณ์   ประดับแสง ประสานงานขอประวัติและผลงานของ              

รองศาสตราจารย์อนนัต์  อารีย์พงศ์ โดยให้ปรับรูปแบบให้เป็นของมหาวิทยาลยั 
 
 

5.3 พจิารณาการแต่งตัง้บุคคลเป็นอาจารย์ประจาํบัณฑิตศึกษา 
(อ.ดร.สุวรรณี  เปล่ียนรัมย์ และ อ.เกษม  เปรมประยูร) 
ด้วยสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตัง้

อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปล่ียนรัมย์ และอาจารย์เกษม  เปรมประยรู  เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตวิทยาลยั ประธาน
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแต่งตัง้อาจารย์ดงักล่าวเป็น
อาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.3) 

มต ิ เห็นชอบการแต่งตัง้  อาจารย์  ดร .สุวรรณี   เปล่ียนรัมย์  และอาจารย์เกษม            
เปรมประยรู เป็นอาจารย์ประจําบณัฑิตศกึษา 
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5.4 เร่ืองขอความร่วมมือจากรองคณบดีฝ่ายวชิาการและพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ ขอความร่วมมืออาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ ดงันี ้
1. ขอความร่วมมืออาจารย์ดแูลและกวดขนัเร่ืองการแตง่กายของนิสิตให้มีความเหมาะสม 

โดยเฉพาะนิสติในหลกัสตูร กศ.บ. ซึง่จะเป็นครูในอนาคต 
2. ขอความอนเุคราะห์อาจารย์ในคณะดแูลนิสติทนุของคณะศกึษาศาสตร์ โดยเฉพาะนิสิต

ทนุในโครงการ สควค. ซึง่ต้องได้เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากวา่ 3.75 จึงจะคงสภาพได้รับทนุ หากได้เกรดต่ํากว่านีจ้ะ
พ้นสภาพการรับทนุ และนิสิตทนุ ป.บณัฑิต (อุสตาซ) จะต้องได้เกรดเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.00 หากต่ํากว่านีจ้ะพ้น
สภาพการรับทนุ ซึ่งหากอาจารย์ผู้สอนพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตจะมีโอกาสได้เกรดเฉล่ียต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ ควร
พิจารณาให้นิสติพ้นสภาพการรับทนุตัง้แตใ่นระยะแรก นิสติจะได้ไม่ต้องชดใช้ทนุในจํานวนท่ีสงูมากนกั 

3. ขอความร่วมมือประธานสาขาวิชาติดตามและรวบรวม มคอ.3 ของภาคการศึกษา
ปัจจบุนั และ มคอ.5 ของภาคการศกึษาท่ีผ่านมา ส่งมายงัฝ่ายวิชาการฯ คณะศกึษาศาสตร์ ทัง้นี ้ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะศกึษาศาสตร์จะมีหนงัสือแจ้งไปยงัสาขาวิชาอีกครัง้ 

4. ขอความร่วมมืออาจารย์ในคณะให้ความสําคญักบัการคมุสอบในรายวิชาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเองให้มาก เพราะจากสถิตท่ีิผา่นมาอาจารย์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีคมุสอบแทนเป็นจํานวน
มาก และขณะนีค้ณะได้รวบรวมข้อมลูของอาจารย์ท่ีไม่คมุสอบในช่วงของการสอบเป็นสถิตไิว้แล้ว 

 

 
5.5 การชาํระเงนิค่ารักษาสภาพนิสิตในหลักสูตร 5 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมุกดา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2556 อนุมัติให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 5 
หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาสภาพนิสิต จํานวน 2,000 บาท เน่ืองจากได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0308516 การฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ในการนี ้เน่ืองจากรหสัวิชาดงักล่าว
รหสัวิชาในหลกัสตูรเก่า ซึง่นิสติท่ีเรียนในหลกัสตูรนีไ้ด้สําเร็จการศกึษาไปแล้ว และนิสิตปัจจบุนัจะไม่สามารถขอ
ยกเว้นค่ารักษาสภาพในช่วงออกฝึกปฏิบตัิการสอนเน่ืองจากเรียนในหลกัสตูรใหม่ รหสัวิชาจะไม่ตรงกบัรหสัใน
หลกัสตูรเก่า ทัง้นี ้เสนอให้คณะศกึษาศาสตร์แจ้งรหสัหรือรายวิชาท่ีขอยกเว้นให้มหาวิทยาลยัทราบด้วย 

มต ิ มอบนางสุภาภรณ์   ประดับแสง  ประสานงานหน่วยฝึกสอนฝึกงาน  คณะ
ศกึษาศาสตร์ ให้ทําหนงัสือแจ้งรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการออกฝึกสอนของนิสิตทัง้หมด ทัง้ในหลกัสตูรเก่า และ
หลักสูตรใหม่ โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าการยกเว้นการจ่ายค่ารักษาสภาพนิสิตจะมีผลบังคับใช้กับนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบตักิารวิชาชีพท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2552 เป็นต้นไป 
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5.6 การจัดทาํจุลสารคณะศึกษาศาสตร์ 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์กําลงัจดัทําจลุสารคณะ รอบ 3 เดือน ในการนี ้สาขาวิชาใดประสงค์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดทํากิจกรรม/โครงการ สามารถส่งรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายมายังฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของคณะได้ ทัง้นี ้มอบนายวนัเฉลมิ  ภกัดีสตัยากลุ เป็นผู้ประสานงาน 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 
 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
         บนัทกึการประชมุ 
 
 
นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 
                ตรวจรายงานการประชมุ 


