
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 1/2558 

วันอังคารที่  6  มกราคม  2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 

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 

(อาจารย์ ดร.ศิลป์ชยั  สวุรรณมณี – แทน) 

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.สิทธิชยั  วิชยัดิษฐ) 

10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สินประจกัษ์ผล – รักษาการ) 

11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

12. หวัหน้าสาํนกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 

13. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

14. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

 



 2 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

3. อาจารย์เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางสาวปัทมา  สํานกัโหนด  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 

 

 

วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  

1.1.1 การประเมินหลักสูตร 

- เอกสารหมายเลข 1.1.1 นอกเลม่ 

1.1.2 การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏบิัตกิารวิชาชีพครู 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้อนุมติังบประมาณในการก่อสร้างอาคารศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพ

ครูนัน้ ขณะนีไ้ด้เปิดให้เสนอราคาก่อสร้างโดยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) แล้วเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 

โดยบริษัทกิจการร่วมค้า เค-ไฮ จํากดั เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 

1.2.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ด้วย Universiti Sains Malaysia มีกําหนดเข้าเย่ียมชม และศึกษาดูงานของคณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ ในวนัท่ี 19 มกราคม 2558 ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมให้การ

ต้อนรับคณะจากประเทศมาเลเซียในวนัดงักลา่ว 

1.2.2 ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ด้วยระหวา่งวนัท่ี 12-25 มกราคม 2558 จะมีการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ

ไทย  ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่มีนิสิตคณะศกึษาศาสตร์บางส่วนเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาในช่วงดงักล่าว 

จงึขออนญุาตสาขาวิชาตา่งๆ อนญุาตให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขนัโดยไมถื่อเป็นการขาดเรียน   

1.2.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

ระหวา่งวนัท่ี 27-31 มกราคม 2558 อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั 

จะเข้าร่วมงานวดัผลสมัพนัธ์  ณ โรงแรมคุ้มภคํูา จงัหวดัเชียงใหม ่
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1.3 เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) 

1.3.1 การจัดกิจกรรมวันครู 

คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดกิจกรรมวันครูในวันศุกร์ ท่ี  16 มกราคม 2558                 

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยจะมีพิธีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า และมี

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และมอบเกียรติบตัรและโลห์่แก่อาจารย์ และนิสิตท่ีได้รับรางวลัและทําคณุประโยชน์

แก่คณะศกึษาศาสตร์ จงึขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวนัดงักลา่ว  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      

 

 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 10/2557 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 

10/2557 เม่ือวนัพธุท่ี 17 ธนัวาคม 2557 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.3 บรรทดัท่ี 1  

ข้อความเดิม สาขาวิชามีแนวโน้มพฒันาและปรับปรุงหลักสูตเทคโนโลยี... 

แก้ไขเป็น  สาขาวิชามีแนวทางพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี... 

บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม หลกัสตูร 4 ปี เป็น 5 ปี และปรับหลักสูตร ศศ.บ.ส่ือดิจิทัล เป็น

หลกัสตูร ทล.บ.ส่ือดจิทิลั 

แก้ไขเป็น  หลกัสตูร 4 ปี เป็น 5 ปี และปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.ส่ือดิจิทัล

การเรียนรู้ เป็นหลกัสตูร ทล.บ.ส่ือดจิทิลัการเรียนรู้ 

หน้าท่ี 8 วาระท่ี 5.1 บรรทดัท่ี 2 

ข้อความเดิม ...เน่ืองจากขณะเป็นช่วงสอบปลายภาคการศกึษาท่ี 1... 

แก้ไขเป็น  ...เน่ืองจากขณะนีเ้ป็นช่วงสอบปลายภาคการศกึษาท่ี 1... 

 

 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 
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วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 ค่าระดับขัน้ประจาํภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 

 ด้วยมหาวิทยาลยักําหนดให้ค่าระดบัขัน้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 (เอกสารการ

ประชมุ หมายเลข 4.1 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

ควรนําเสนอข้อมลูในสว่นของหน่วยกิตในแตล่ะรายวิชาประกอบการพิจารณาคา่ระดบัขัน้  

มต ิ เห็นชอบค่าระดบัขัน้ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 และมอบฝ่ายวิชาการ

คณะศกึษาศาสตร์ดําเนินการดงันี ้

1. ประสานงานผู้สอนในรายวิชา 0308461 ภาระผู้ นําและการบริหารสถานศกึษา 

ทกุคน ให้ปรับเกณฑ์การให้คา่ระดบัขัน้ในช่วงคา่ระดบัตา่งๆ ให้เหมือนกนัทกุกลุม่ 
2. ให้ตรวจสอบจํานวนผู้ เรียนในรายวิชาต่างๆ และจํานวนผู้ เรียนท่ีได้ค่าระดบัขัน้

ในรายวิชาตา่งๆ ให้ถกูต้อง 
3. ให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

 

 

4.2 การโอนย้ายคณะของนายณัฐกาญจน์  ชุมทอง 

ด้วยนายณัฐกาญจน์  ชุมทอง รหัส 561011560 นิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายมาสงักัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิตจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการโอนย้ายคณะของ

นายณฐักาญจน์  ชมุทอง  (เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.2) 

มต ิ เห็นชอบให้นายณัฐกาญจน์  ชุมทอง โอนย้ายมาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ได้ ตัง้แตภ่าคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2557 

 

 

4.3 การเทยีบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวธิดาทพิย์  สุขลิม้ 

ด้วยนางสาวธิดารัตน์  สขุลิม้  รหสั 571011123 นิสิตหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียน

มาแล้ว เน่ืองจากพ้นสภาพแล้วสอบเข้ามาเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา 

0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) กับรายวิชา 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)         

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาเรียนดังกล่าว 

(เอกสารการประชมุ หมายเลข 4.3) 
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มต ิ เห็นชอบให้นางสาวธิดาทิพย์  สขุลิม้ เทียบโอนรายวิชาเรียนได้ จํานวน 1 รายวิชา คือ 

รายวิชา 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) ท่ีเรียนมาแล้วในปีการศกึษา 2556 กบัรายวิชา 0000144 

จิตวิทยาในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) ในปีการศกึษา 2557 

 
 

4.4 หารือสัญลักษณ์/ดอกไม้ประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้ก่อตัง้และเปิดดําเนินการมาแล้ว 46 ปี คณะยังไม่ได้กําหนด

สัญลักษณ์/ดอกไม้ประจําคณะ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาสัญลักษณ์/ดอกไม้ประจําคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

มต ิ เห็นชอบให้ใช้ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ และให้มีการ

พิจารณารูปแบบหรือประเภทหรือชนิดของดอกกล้วยไม้ท่ีจะใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1   พิจารณาการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 

ด้วยประธานกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มีความ

ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน เน่ืองจากมี

การปรับเปลี่ยนหน้าท่ีในสาขาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 

มต ิ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา

หลกัสตูรและการสอน ดงันี ้

1. ผศ.ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน  ประธานกรรมการ 

2. อ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  กรรมการ 

3. ผศ.ดร.นพเก้า  ณ พทัลงุ  กรรมการ 

4. อ.ดร.ชวนพิศ  ชมุคง   กรรมการและเลขานกุาร 

 

 

5.2   พจิารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร 

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาดังนี ้ (เอกสารการประชุม

หมายเลข 5.2 นอกเลม่) 

(1) ปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) เป็นหลักสูตร กศ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) โดยปรับปรุงเป็นเอกคู ่

(2) ขอดําเนินการพฒันาหลกัสตูร ศศ.บ. สื่อดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้  
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(3) ปรับปรุงหลกัสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นหลกัสูตรปริญญาโทควบ

ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

- กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

มต ิ (1)  เห็นชอบการปรับปรุงหลกัสตูร กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา (4 ปี) เป็น

หลักสูตรเอกคู่ กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา) 

(2) เห็นชอบการพฒันาหลกัสตูร ศศ.บ.สื่อดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้ 

(3) เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็น

หลกัสตูรปริญญาโทควบปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

- กศ.ม.เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

- กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 

 

 

5.3   การทบทวนข้อมูลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

 ด้วยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอให้ส่วนงาน

วิชาการดําเนินการทบทวนหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต         

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนข้อมูลการดําเนินการตามตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

(เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.3 นอกเลม่) 

มต ิ (1) มอบสาขาวิชาต่างๆ พิจารณาทบทวน และตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร

ประกอบการประชมุ และแจ้งผลการพิจารณาไปยงันางสภุาภรณ์  ประดบัแสง  

(2)  มอบนางสุภาภรณ์  ประดบัแสง ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลบุคคล

และข้อมลูอ่ืนๆ ในแบบฟอร์มการทบทวนข้อมลูของหลกัสตูรให้ถกูต้องก่อนนําเสนอมหาวิทยาลยั 

 

 

5.4   พจิารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทกัษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ... 

ด้วยมติท่ีประชมุสภาวิชาการ ในการประชมุสมยัสามญั ครัง้ท่ี 12/2557 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 

2557 มีมติให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการนํา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ...         

ไปพิจารณาหารือกันในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม และเสนอผลการ

พิจารณาหรือข้อเสนอแนะกลบัไปยงัฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประธาน    

จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนข้อมูลการดําเนินการตามตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

(เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.4 นอกเลม่) 
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มต ิ ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ประเดน็ข้อบงัคบัข้อ 4(2) องค์ประกอบของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคณุวฒิุ 

1.1 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุภายใน จํานวนไมเ่กิน 8 คน ควรสรรหาจาก 

- หวัหน้าส่วนงานวิชาการ จํานวน 4 คน (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ จํานวน 2 คน, กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จํานวน 2 คน) 

- คณาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตัง้แต่รองศาสตราจารย์ขึน้

ไป หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป จํานวน 4 คน 

(กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ จํานวน 2 คน, กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ จํานวน 2 คน) 

1.2  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก จํานวน 8 คน – เห็นชอบตาม ร่าง ข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ... 

2. ประเดน็ข้อบงัคบัข้อ 7 อํานาจและหน้าท่ีของสภาวิชาการ 

- เห็นชอบให้ใช้ตามข้อบงัคบัเดิม คือ พิจารณากลัน่กรองการแต่งตัง้ตําแหน่ง

ทางวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 

 

5.5   การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัย 

ด้วยคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยัซึง่มหาวิทยาลยัแต่งตัง้ตามข้อ 22 และข้อ 23 ของ

ข้อบงัคบัฯ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 และตามคําสัง่มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ี 

2089/2555 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 จะดํารงตําแหน่งครบวาระ 2 ปี ในวันท่ี 5 มกราคม 2558 บัณฑิต

วิทยาลยัจงึเสนอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ โดยมีตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก ส่วนงานละ 1 คน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําสว่นงาน  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั จํานวน 1 คน (เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.5 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์  เป็นกรรมการประจํา

บณัฑิตวิทยาลยั 
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5.6   พจิารณาการเพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู 

ด้วยสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเพ่ิมเติมวิชาเลือกใน

หมวดวิชาชีพครู สําหรับนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ดงันี ้

(1) วิชาสจัธรรมนําชีวิตสําหรับครู  3(2-2-5) 

(2) วิชาสงัคมไทยวิพากษ์สําหรับครู  3(2-2-5) 

ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมรายวิชาเลือก

ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.6 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพครู จํานวน 2 รายวิชา โดยให้ปรับแก้ไข

รายละเอียดดงันี ้

1. ปรับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาท่ีเพ่ิมเป็น 3 (3-0-6) 

2. ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม ่ดงันี ้

2.1 วิชาสจัธรรมนําชีวิตสําหรับครู 

 วิเคราะห์ประเดน็เก่ียวกบัสาระสําคญั ความหมาย สจัธรรมนําชีวิต เพ่ือการ

ดํารงชีวิตในสงัคมแห่งความจริงของชีวิต ตลอดจนความหมายของจดุมุง่หมายและคณุค่าของชีวิต สภาพปัญหา

ของสงัคมไทย การมองความจริงของชีวิตด้วยหลกัศาสนาในการแก้ปัญหาตา่งๆ อย่างหลากหลาย 

2.2 วิชาสงัคมไทยวิพากษ์สําหรับครู 

วิพากษ์ประเด็นเก่ียวกับพัฒนาการด้านประวติัศาสตร์ในดินแดนประเทศ

ไทย การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย การพัฒนาเศรษฐกิจไทย และสงัคมไทย ความเช่ือ ศาสนา ภาษา 

ประเพณี พิธีกรรมไทย การเรียนรู้การละเลน่พืน้บ้าน นาฏศิลป์ ดนตรีไทย วรรณกรรมไทย รวมทัง้สถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม และงานช่างไทย ตลอดจนแนวทางการพฒันาบนวิถีไทย 

3. ปรับแผนบริหารการสอนให้สอดคล้องกบัคําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน่วยกิต

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

4. เพ่ิมข้อมลูในสว่นของแผนท่ีแสดงความรับผิดชอบหลกัของรายวิชา และ มคอ.3 

 

 

5.7  พจิารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับรางวลัเชิดชู

เกียรติด้านการวิจยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปี 2557 ดงันี ้

1. รางวลัผลงานวิจยัรับใช้สงัคมดีเดน่ 

2. รางวลัผลงานวิจยัเชิงพาณิชย์ดีเดน่ 

3. รางวลัผลงานวิจยัพืน้ฐานดีเดน่ 

4. รางวลัผลงานวิจยัการจดัการเรียนรู้ดีเดน่ 

5. รางวลัผลงานสร้างสรรค์และนวตักรรมดีเดน่ 
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ

รางวลัดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.7 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย

ทกัษิณ ประจําปี 2557 ดงันี ้

1. รางวลัผลงานวิจยัรับใช้สงัคมดีเดน่ เสนอช่ือ อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ 

2. รางวัลผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ดีเด่น เสนอช่ือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน และอาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดิษฐ 

ทัง้นี ้มอบรองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ ประสานงานผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 

3 ราย ในสว่นของประวติัและผลงานท่ีจะนําเสนอมหาวิทยาลยั 

 

5.8  การอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี 

- เลื่อนการพิจารณาเป็นครัง้ตอ่ไป 

 

5.9  ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง การจัดทําตัวชีวั้ดและเกณฑ์การประเมิน

บุคลากรสายคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

ตามท่ีคณะศกึษาศาสตร์ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําตวัชีว้ดัและเกณฑ์การประเมินบุคลากร

สายคณาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์นัน้ คณะกรรมการดงักล่าวได้ดําเนินการพิจารณาตัวชีว้ัดและเกณฑ์

สําหรับใช้ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากรสายคณาจารย์ในสงักดัคณะศกึษาศาสตร์เสร็จสิน้แล้ว ประธานจึง

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ร่าง ประกาศดงักลา่ว (เอกสารการประชมุ หมายเลข 5.9 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง การจัดทําตัวชีว้ัดและเกณฑ์การ

ประเมินบคุลากรสายคณาจารย์สงักดัคณะศกึษาศาสตร์ ทัง้นี ้หากสาขาวิชามีความประสงค์เสนอปรับแก้ไขให้

แจ้งกลบัมายงันางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร ภายในวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

 

 

ปิดประชุม เวลา 17.20 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 

       บนัทกึการประชมุ 

 

 

นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง, นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์ 

              ตรวจรายงานการประชมุ 
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