รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 10/2560
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องแหล่ งการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
(อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.กิตติธชั คงชะวัน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดารงค์)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้ อยเพชรเกษม)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.วริ นธร เบญจศรี )
11. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
13. อาจารย์สวุ ิมล อนวัชพันธุ์
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
15. หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ)
16. นางสุภาภรณ์ คติการ
17. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. อาจารย์กิตติศกั ดิ์ ธรรมอภิบาล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากผลการประเมินคุณภาพภายในตามเอกสาร Power Point หลักสูตรใดไม่ผ่านการ
ประเมิน และไม่ได้ ดาเนินการให้ เรี ยบร้ อยภายในสิ ้นปี จะต้ องรายงานให้ อธิการบดีทราบ
1.1.2 การลงนามคารับรองในการปฏิบตั ิงาน ปี การศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เข้ าร่ วมลงนามคารั บรองในการปฏิ บัติงาน ปี การศึกษา 2560
กับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และได้ เจรจาต่อรองค่าเป้าหมายไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ซึง่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จะนาเสนอรายละเอียดให้ ทราบต่อไป
1.1.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2560
องค์ ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี การศึกษา 2560 จะประกอบด้ วย
3 ส่วนเหมือนการประเมินที่ผ่านมา แต่มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับสัดส่วนคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี ้
(1) ส่วนที่ 1 ปรับสัดส่วนเป็ นร้ อยละ 65 โดยให้ ภาระงานขันต
้ ่า 1,260 คะแนน คิดเป็ น
ร้ อยละ 50 และพิจารณาจากคุณภาพหรื อภาระงานที่เกินขันต
้ ่าอีกร้ อยละ 15
(2) ส่วนที่ 2 ให้ สดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 15 โดยพิ จารณาจากการปฏิบัติตนตามค่านิยม
หลักของมหาวิทยาลัย
(3) ส่ ว นที่ 3 ให้ สั ด ส่ ว นเป็ นร้ อยละ 20 โดยพิ จ ารณาจากการปฏิ บั ติ ง านตาม
ยุทธศาสตร์ ของคณะ
1.1.4 อาจารย์นรเศรษฐ์ ศรี แก้ วกุล อาจารย์ประจาหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาปฐมวัย ได้ ออก
จากการปฏิ บัติห น้ าที่ ใ นมหาวิ ท ยาลัย ดังนัน้ คณะเสนอให้ ส าขาวิ ช าหลัก สูตรและการสอนเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.ปฐมวัย แทนอาจารย์ดงั กล่าวต่อไป
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1.1.5 ผลการสมัครเข้ าโครงการครู พัฒนาท้ องถิ่ นของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ตังแต่
้ ปีที่ 1
ถึงปี ที่ 5 จานวน 592 คน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1.1.5)
1.1.6 การจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยโดยใช้ พื ้นที่ในวิทยาเขต
พัท ลุ ง นั น้ มหาวิ ท ยาลัย ได้ ม อบหมายให้ ค ณะศึก ษาศาสตร์ เ ป็ นฝ่ ายอ านวยการ และด าเนิ น การประขุ ม
คณะกรรมการชุดตังโรงเรี
้
ยนแล้ ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี ้ มหาวิทยาลัยจะติดตามความก้ าวหน้ าใน
เดือนมกราคม 2561 ต่อไป
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ)
1.2.1.1 การดาเนินการตามมติที่ประชุม
ตามที่ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นัน้ คณะได้ สรุ ปผลการดาเนินการตามมติที่ประชุม ตามเอกสาร
การประชุมหมายเลข 1.2.1.1
1.2.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยทัก ษิ ณ เรื่ อง เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบ ประจาภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.1.2)
1.2.1.3 สรุ ปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1
(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมนอกเล่ม)
1.2.1.4 การประชุมวิชาการนาเสนองานวิจยั
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในฐานะแม่ข่ายเครื อข่ายสถาบันผลิต
ครู ภาคใต้ ตอนล่าง กาหนดจัดการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั “นวัตกรรมวิชาชีพครู ” เครื อข่ายสถาบัน
ผลิตครู ภาคใต้ ตอนล่าง ครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยา
เขตสงขลา โดยในเบือ้ งต้ นคาดว่าจะมีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ชัน้ ปี ที่ 5 เข้ าร่ วมจานวน 368 คน ชัน้ ปี ที่ 4
จานวน 344 คน ผู้เข้ าร่ วมจากเครื อข่ายสถาบันผลิตครู ภาคใต้ ตอนล่าง จานวน 140 คน และอาจารย์ นิเทศก์
หลักสูตรผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และคณะผลิตร่ วม จานวน 58 คน
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.2.2.1 การพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึก ษาเพื่ อให้ เลื่อนและมีวิท ยฐานะครู ชานาญการพิ เศษ รุ่ น ที่ 102 ในระหว่างวัน ที่ 21-24 ธัน วาคม 2560
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
1.2.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.) กาหนดจัด
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้
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บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ในวันที่ 7 มกราคม 2561 ณ สถาบันราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
1.2.2.3 การประเมิน ผลงานข้ าราชการครู /พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
ท้ องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ สงู ขึ ้น
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตอบรับเป็ นหน่วยประเมินผลงานข้ าราชการครู /พนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ สูงขึน้ โดยในเบือ้ งต้ นคณะได้ รับมอบหมายให้
ประเมินผลงานจานวน 47 ราย
1.2.2.4 การท าความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพทางการศึก ษาด้ ว ยการยกระดับ
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ร่ วมกับบริ ษัทเซฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด และสถาบันคีนนั แห่งเอเชีย ได้ ทาความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้ วย
การยกระดับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในส่วนการผลิตครู การพัฒนาครู ประจาการ การ
พัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา การพัฒนางานด้ านวิชาการของสถานศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมสร้ างความตระหนัก
ด้ าน STEM แก่นกั เรี ยนและชุมชน เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาภายในประเทศ อันถือเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญใน
การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์เพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ หลุดพ้ นจากภาวะ “กับดับ
ของประเทศรายได้ ปานกลาง” เพื่อมุง่ หน้ าสูก่ ารเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วด้ วยนวัตกรรม โดยมีกาหนดการลงนาม
ความร่ วมมือในวันที่ 10 มกราคม 2561
1.2.2.5 การทาความร่ วมมือกับเทศบาลเมืองสะเดา
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ลงนามความร่ วมมือทางวิชาการร่ วมกับเทศบาล
เมืองสะเดา ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนให้ ได้ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานนัน้
ได้ กาหนดให้ มีการพัฒนาครู ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเน้ นในเรื่ องของเศรษฐกิจพอเพียง, สะเต็มศึกษา
และการวิจยั โดยรายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.2.2.6 การเสนอหลักสูตรพัฒนาครู
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ตอบรับเป็ นหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรพัฒนาครู ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน ตามโครงการพั ฒ นาครู รู ป แบบครบวงจร ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จะจัดประชุม แจ้ งแนวทางการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
รายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.2.2.7 การทาความร่ วมมือเครื อข่ายทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ จะทาความร่ วมมือทางวิชาการกับสานักงานส่งเสริ มและ
สนับสนุนวิชาการ 12 สงขลา โดยมีข้อตกลงร่ วมกันในการสนับสนุนการดาเนินงานด้ านการวิจยั , ด้ านวิชาการ
พัฒนาสังคม, การพัฒนาบุคลากรด้ านการพัฒนาสังคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้ างนวัตกรรม
ด้ านการพัฒนาสังคม โดยมีกาหนดการลงนามความร่ วมมือในวันที่ 18 มกราคม 2561
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1.2.3 หัวหน้ าสานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.2.3.1 ฝ่ ายวิ ชาการคณะคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดการอบรมให้ ความรู้ ในการ
ประเมินในระบบ AUN-QA ให้ แก่บุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้ องแหล่งการเรี ยนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ และสายคณาจารย์ ใ นวัน ที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
1.2.3.2 คณะศึกษาศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรั บปี ใหม่ ในวันที่ 22
ธัน วาคม 2560 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์ เมด จังวัดสงขลา โดยรู ป แบบของงานจะเน้ น สี ฟ้ าเป็ นหลั ก และ
มหาวิทยาลัยกาหนดจัดงานปี ใหม่ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ซึง่ จะมีพิธีตกั บาตรในช่วงเช้ า ตามด้ วยการแข่งขัน
กีฬา และงานเลี ้ยงสังสรรค์ ในการนี ้ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ าร่ วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่ มี)
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
1.2.5.1 คณะศึก ษาศาสตร์ ก าหนดจัด โครงการวัน ครู แ ห่ ง ชาติ “สื บ สานคุรุ ค ารวะ
วัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู ) ประจาปี พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุม
ปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งในโครงการกาหนดให้ มีพิธีมอบทุนการศึกษา และการ
ประกวดผลงานของนิสิต ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้ าร่ วมในโครงการดังกล่าว
1.2.5.2 โครงการศึกษาฯ-ครุ ศาสตร์ สมั พันธ์ (กล้ วยไม้ เกมส์)
ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยศึก ษาฯ-ครุ ศ าสตร์ จ านวน 6 สถาบัน ประกอบด้ ว ย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี , คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตสงขลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา กาหนดจัดโครงการศึกษาฯ-ครุ ศาสตร์ สมั พันธ์ (กล้ วยไม้ เกมส์) ครัง้ ที่ 7 ขึ ้น ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์
2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา เพื่ อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยมีการ
แข่งขันกีฬาเพื่อชิงถ้ วยรางวัลพระราชทาน ทังนี
้ ้ รายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
1.2.6 ประธานสาขาวิชา
1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ แจ้ งว่าประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้
ตอบรับเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานโสตเทคโนสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2562 โดยจะไปรับธงเจ้ าภาพจากมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และเตรี ยมความพร้ อมในการจัดงานต่อไป
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1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ ทอง ได้ รายงานความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างอาคารศูนย์
ปฏิ บัติการวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี ไ้ ด้ สิ ้นสุดระยะเวลาการก่อสร้ างตามสัญญาแล้ วเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และ
ผู้รับเหมาใช้ สิทธิ์ ในการขยายเวลาการก่อสร้ างไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เนื่ องจากมีการปรั บแบบการ
ก่อสร้ างเพื่อความเหมาะสม และป้องกันการเกิดปั ญหาในระยะยาว เช่น การปรับปรุ งทางน ้าไหล
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 9/2560
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
9/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
หน้ าที่ 4 วาระที่ 1.2.5 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
...ในการนี ้ ขอเชิญขวนคณาจารย์เข้ าร่ วม
แก้ ไขเป็ น
...ในการนี ้ ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้ าร่ วม
หน้ าที่ 6 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
พ.ศ. 2560) และควรเพิ่มอาจารย์ผ้ รุ ับผิดชอบหลักสูตร...
แก้ ไขเป็ น
พ.ศ. 2560) และควรเพิ่มอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร...
หน้ าที่ 6 บรรทัดที่ 5
ข้ อความเดิม
...และนายงสิงหา ตุลยกุล แทน...
แก้ ไขเป็ น
...และนายสิงหา ตุลยกุล แทน...
วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาร่ างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. .... (หลักสูตรโทควบเอก)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบ ร่ าง มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. …. (หลักสูตรโท-ควบเอก) เฉพาะหลักสูตรระดับปริ ญญาโทแผนการเรี ยนที่
ไม่รวมวิชาชีพครู และให้ นาเข้ าพิจารณาพร้ อมกับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอกในการประชุมครัง้ ต่อไป ประธาน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาร่ างหลักสูตรการศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... (หลักสูตรโทควบเอก) โดยมีผ้ ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ
ชุมคง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ร่ วมนาเสนอ (เอกสารการประชุมหมายเลข 3.1)
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ข้ อสังเกตจากกรรมการ
ELOs ของร่ างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ยังไม่สะท้ อน
รายละเอียดของหลักสูตรในระดับปริ ญญาโท และยังไม่มีความแตกต่างกัน
มติ เห็ น ชอบร่ า งหลัก สูต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... (หลักสูตรโทควบเอก) โดยให้ เพิ่มรายละเอียดของ มคอ.3 ของร่ างหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และมอบประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุ งแก้ ไขเอกสารดังนี ้
แบบเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
1. หน้ าที่ 5 ข้ อ 2 ผลการวิ เคราะห์ แ ละผลการพิ จ ารณาหลัก สูตร ให้ ใ ส่ชื่ อวิ ช า
ตามหลังรหัสวิชาให้ ครบถ้ วน
2. หน้ าที่ 7 ข้ อ 6.1 คอลัมน์ผลการปรับปรุ ง บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
ก่อน เพื่อมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ปรับใหม่ตามเกณฑ์
แก้ ไขเป็ น
ก่อน เพื่อรอมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ปรับใหม่ตามเกณฑ์
ร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ....
1. หน้ าที่ 8 ในตารางข้ อ 2.6.2 ให้ เอาแถวจานวนนิ สิตออกไปไว้ ในตารางที่ 2.5
แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2. หน้ าที่ 9 แก้ ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0324523 การสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการทางปั ญญา เป็ น Teaching of Intellectual-Process Development
3. แก้ ไขคาว่า Child hood ให้ ติดกันทังหมด
้
4. หน้ าที่ 18 คาอธิ บายรายวิชา 0324621 การศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบัน และ
แนวโน้ มด้ านหลักสูตรและการสอน บรรทัดที่ 1 ให้ คดั คาว่า วิเคราะห์ วิพากษ์ ออก
5. หน้ าที่ 24 คอลัมน์ กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต บรรทัดที่ 4 แก้ ไขคาว่าวิพากย์
เป็ น วิพากษ์
6. ภาคผนวก ข ประวัติ แ ละผลงานทางวิ ช าการฯ ให้ ป รั บ รู ป แบบการน าเสนอ
ประวัติและผลงานให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และตรวจสอบผลงานที่มีผ้ รู ่ วมจัดทาหลาย
คนให้ ระบุชื่อในผลงานให้ ครบทุกคน
7. ภาคผนวก ค ตารางการเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงฯ หน้ าที่ 53 คอลัม น์
เหตุผลการปรับปรุ ง บรรทัดที่ 4-5
ข้ อความเดิม
หลักสูตรและการสอน และวิจยั เทางการศึกษาเป็ นทุกคน
แก้ ไขเป็ น
หลักสูตรและการสอน และวิจยั ทางการศึกษา
8. หน้ าที่ 54 แก้ ไขเหตุผลการปรั บปรุ งในรายวิชา 0320501 บูรณาการพื น้ ฐาน
การศึกษา เป็ น ปรับคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้ เหมาะสมมากขึ ้น
9. ปรับรู ปแบบการเขียน-การพิมพ์ การใช้ ตวั หนา ให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันทังหมด
้
10. ตรวจสอบและแก้ ไขคาผิดให้ ถกู ต้ องตลอดทังเล่
้ มเอกสาร
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มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา (ฉบับย่อ)
1. ปรับรู ปแบบการนาเสนอให้ เหมือนกันทังหมด
้
2. ตรวจสอบและปรับรู ปแบบการเขียนแผนที่แสดงการกระจายให้ สอดคล้ องกับใน มคอ.2
แบบเสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1. หน้ าที่ 2 ข้ อ 1.6.4 ตัดคาว่า อาชีพ ออก
2. หน้ าที่ 3 ข้ อ 1.9 ให้ ระบุความหมายของเครื่ องหมายดอกจัน (*) เพิ่มเติม
3. หน้ าที่ 5 ข้ อ 2 ผลการวิ เคราะห์ แ ละผลการพิ จ ารณาหลัก สูตร ให้ ใ ส่ชื่ อวิ ช า
ตามหลังรหัสวิชาให้ ครบถ้ วน
4. หน้ าที่ 7 ข้ อ 2.1.3 คอลั ม น์ ผ ลการปรั บ ปรุ ง ในข้ อเสนอแนะที่ 2 รายวิ ช า
0325823 สัมมนาหลักสูตรและการสอน ให้ เพิ่มเติมคาอธิบายของคาว่า ระดับปริ ญญาเอก
5. หน้ า ที่ 7 ข้ อ 2.1.3 คอลัมน์ ผ ลการปรั บ ปรุ งในข้ อ เสนอแนะที่ 3 ให้ เพิ่ มเติ ม
รายละเอียดของคาว่า มติของสาขาไมทา 2.2
6. หน้ า ที่ 7 ข้ อ 2.1.3 คอลัมน์ ผ ลการปรั บ ปรุ งในข้ อ เสนอแนะที่ 4 ให้ เพิ่ มเติ ม
รายละเอียดรายวิชาที่ปรับตามการเสนอแนะว่ามีอะไรบ้ าง
ร่ างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...
1. หน้ าที่ 2 ข้ อ 8.4 ตัดคาว่า อาชีพ ออก
2. หน้ าที่ 5 ข้ อ 1.3 ข้ อย่อยที่ 4
ข้ อความเดิม
4. มีความเป็ นนักวิชาการและวิชาชีพครู ...
แก้ ไขเป็ น
4. มีความเป็ นนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพครู ...
3. หน้ าที่ 5 ELO5 บรรทัดที่ 1
ข้ อความเดิม
...แลเลือกประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ ไขเป็ น
...และเลือกประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หน้ าที่ 7 ข้ อ 2.3 ให้ ทบทวนปั ญหาของนิสิตแรกเข้ าให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
5. หน้ าที่ 7 ข้ อ 2.4 ให้ ตดั คาว่า โดยร่ วมมือกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ออก
6. หน้ าที่ 7 ข้ อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ นาเสนอข้ อมูล แยกเป็ นภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ
7. ให้ ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยในรายวิชา 0324710 ระเบียบวิธีวิจยั ทางหลักสูตร
และการสอนขันสู
้ ง ว่าคาว่า ขันสู
้ ง อยู่ในตาแหน่งที่ถกู ต้ องหรื อไม่
8. หน้ าที่ 9 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 0324826 การศึกษาสถานการณ์ และ
แนวโน้ มนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน ให้ แก้ ไขเป็ น Current Community-Based Curriculum instruction
innovator
9. แก้ ไขคาว่า Child hood ให้ ติดกันทังหมด
้
10. หน้ าที่ 16 ชื่อวิชาภาษาไทยในรายวิชา 03247341 ให้ เขียนติดกัน ไม่มีวรรค
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11. หน้ าที่ 16 คาอธิ บายรายวิชา 0324843 การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา บรรทัดที่ 1 ให้ ตดั คาว่า วิเคราะห์ ที่ต้นบรรทัดออก
12. หน้ าที่ 17 ค าอธิ บ ายรายวิ ช า 0324844 การพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการทางปั ญญา บรรทัดที่ 1 ให้ ตดั คาว่า วิเคราะห์ ที่ต้นบรรทัดออก
13. หน้ าที่ 19 ข้ อ 3.2.2 ข้ อมูลสาขาวิชาของนางพิมพันธ์ เดชะคุปต์ แก้ ไขคาว่า
เกียรตินยม เป็ น เกียรตินิยม
11. หน้ าที่ 22 คอลัมน์กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิ ต บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนคาว่า การปู
เป็ น การวาง
12. หน้ าที่ 23 คอลัมน์ กลยุท ธ์ หรื อกิ จ กรรมของนิ สิต บรรทัดที่ 3 เปลี่ย นคาว่า วิ
พากย์ เป็ น วิพากษ์
13. หน้ าที่ 34 ข้ อ 1.2 บรรทัดที่ 4 เปลี่ ยนคาว่า สาขาการบริ หารการศึกษา เป็ น
สาขาหลักสูตรและการสอน
14. หน้ าที่ 35 ให้ เพิ่ มรายละเอี ยดในส่วนของ AUN-QA ในส่วนของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
15. หน้ าที่ 37 ข้ อ 5.4 บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนคาว่า แต่งตัง่ เป็ น แต่งตัง้
16. หน้ าที่ 37 ข้ อ 5.4 บรรทัดที่ 2 และ 3 ตัดคาว่า วิทยานิพนธ์ ออก
17. หน้ าที่ 37 ข้ อ 6 บรรทัดที่ 6 เปลี่ยนคาว่า นิสิน เป็ น นิสิต
18. หน้ าที่ 37 ข้ อ 7 เปลี่ยนคาว่า สาขาการบริ หารการศึกษา เป็ น สาขาหลักสูตร
และการสอน
19. หน้ าที่ 39 ข้ อ 1.1 บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนคาว่า คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เป็ นคาว่า คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
20. ภาคผนวก ข ประวัติ แ ละผลงานทางวิ ช าการฯ ให้ ป รั บ รู ป แบบการน าเสนอ
ประวัติและผลงานให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และตรวจสอบผลงานที่มีผ้ รู ่ วมจัดทาหลาย
คนให้ ระบุชื่อในผลงานให้ ครบทุกคน
21. ปรับรู ปแบบการเขียน-การพิมพ์ การใช้ ตวั หนา ให้ เป็ นรู ปแบบเดียวกันทังหมด
้
22. ตรวจสอบและแก้ ไขคาผิดให้ ถกู ต้ องตลอดทังเล่
้ มเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ ตัวอย่ างด้ านการเรี ยนการสอน ระดับส่ วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2560
ด้ วยมหาวิ ทยาลัยได้ แจ้ งหลัก เกณฑ์ และวิธีการให้ หน่วยงานดาเนิ นการคัดเลือกอาจารย์
ตัวอย่างด้ านการเรี ยนการสอนในระดับส่วนงาน และในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะได้
แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการสรรหาและกลัน่ กรองข้ อมูลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นอาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการ
สอนในระดับส่วนงาน ประจาปี พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการสอนใน
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ระดับส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่ อดาเนิ น การสรรหาและคัดเลื อกแล้ ว ประธานจึงเสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาในเรื่ องดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.1 และนอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบให้ เ สนอชื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิ พัฒ น์ เ พ็ ญ สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน เป็ นอาจารย์ตวั อย่างด้ านการเรี ยนการสอนในระดับส่วนงาน ประจาปี พ.ศ. 2560 และ
เห็นชอบให้ เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพฒ
ั น์เพ็ญ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นอาจารย์ตวั อย่างด้ าน
การเรี ยนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2560
4.2 พิจารณาการมอบหมายตัวชีว้ ั ดตามคารั บรองการปฏิบัติง าน ประจาปี การศึกษา
2560
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ กาหนดให้ มีการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิงานระดับส่วนงาน
ประจาปี การศึกษา 2560 โดยได้ กาหนดให้ คณบดี/หัวหน้ าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ซึง่ จัดให้ มีการลงนาม
ตามคารั บรองการปฏิบัติงาน ประจาปี การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีตวั ชี ว้ ดั ทัง้ หมด 47 ตัว
ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้ บริ หารจัดการทัว่ ทังองค์
้ กร (TSU09) จานวน 1 ตัวบ่งชี ้
ส่ วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)
2.1 ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2580 จานวน 11 ตัวบ่งชี ้
2.2 ตัวบ่งชี ้จากการบริ หารจัดการตามกระบวนการ หมวด 1-6 จานวน 14 ตัวบ่งชี ้
ทังนี
้ ้เพื่อให้ การลงนามบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึ งได้ มีการมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบ
ดาเนิ นงานตามตัวชี ว้ ัดต่างๆ ที่ คณบดีได้ ลงนามไว้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายผู้รับผิดชอบดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 นอกเล่ม)
มติ เห็ น ชอบการมอบหมายตัวชี ว้ ัดตามคารั บรองการปฏิ บัติงาน ประจ าปี การศึก ษา
2560 ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 โดยให้ เพิ่มประธานหน่วยฝึ กสอนฝึ กงาน เป็ นผู้รับผิดชอบในตัวบ่งชี ้
ที่ 7.4 ข-2
4.3 ร่ างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ....
- ถอนวาระจากการพิจารณา
4.4 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา เป็ น
หลักสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ.08
ด้ ว ยคณะศึก ษาศาสตร์ ร่ วมกับ คณะศิล ปกรรมศาสตร์ ได้ ร่วมกัน ผลิตบัณ ฑิ ต หลัก สูต ร
การศึก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิล ปศึก ษา (5 ปี ) ซึ่งได้ พัฒ นาหลัก สูตรใหม่ ใน พ.ศ. 2558 และเปิ ดรั บ นิ สิ ต
ชัน้ ปี ที่ 1 ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ป ระจาหลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูรับ ผิ ดชอบหลักสูตรร่ วมกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เนื่องจากตามความหมายเดิมที่ได้ ระบุไว้ หลักสูตรการศึกษา
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บัณฑิต ที่ผลิตบัณฑิตร่ วมกับคณะอื่นๆ เป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการนัน้ ไม่ได้ มีการระบุไว้ ในเล่มหลักสูตร ว่าเป็ น
หลักสูตรพหุวิทยาการ จึงไม่สามารถใช้ อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิ ดชอบหลักสูตรร่ วมกันได้
เพื่อให้ การดาเนินการภายในหลักสูตรเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขออนุญาตปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา ศิลปศึกษา เป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ.08 (เอกสารการประชุมหมายเลข
4.4 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา ศิลปศึกษา
เป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ.08
4.5 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
- ถอนวาระจากการพิจารณา
4.6 การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและกรรมการผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้ างสันติสุขชายแดนใต้
- ถอนวาระจากการพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
คณะศึก ษาศาสตร์ ก าหนดจั ด ประชุ ม คณะกรรมการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป เพื่อ
พิจารณาค่าระดับขัน้
มติ
ที่ประชุมทราบ
ปิ ดประชุม

เวลา

16.40 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ตรวจรายงานการประชุม

