
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 10/2560 

วันพุธที่  20  ธันวาคม  2560  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(อาจารย์อรพิน  ทิพย์เดช – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.กิตติธชั  คงชะวนั) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นชุนาฏ  ใจด ารงค์) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สวุรรณี  เปลี่ยนรัมย์ – รักษาการแทน) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง     กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสวุรรณ    กรรมการ 
13. อาจารย์สวิุมล  อนวชัพนัธุ์      กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ    กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์) 
15. หวัหน้าส านกังานคณะศกึษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

(นางปญุญาภา  นิธิพิเชฐ) 
16. นางสภุาภรณ์  คติการ       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนูสขุ  อดุม   เน่ืองจาก ติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสมัพนัธ์  เน่ืองจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ  วรรณสธีุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติศกัด์ิ  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันานิสิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง   สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน  สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

จากผลการประเมินคณุภาพภายในตามเอกสาร Power Point หลกัสตูรใดไม่ผ่านการ
ประเมิน และไมไ่ด้ด าเนินการให้เรียบร้อยภายในสิน้ปี จะต้องรายงานให้อธิการบดีทราบ 

1.1.2 การลงนามค ารับรองในการปฏิบตัิงาน ปีการศกึษา 2560 
คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมลงนามค ารับรองในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560      

กบัมหาวิทยาลยัเมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 และได้เจรจาต่อรองค่าเป้าหมายไปเมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560    
ซึง่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ จะน าเสนอรายละเอียดให้ทราบตอ่ไป 

1.1.3 การประเมินผลการปฏิบตัิงานในปีการศกึษา 2560  
องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 จะประกอบด้วย             

3 สว่นเหมือนการประเมินท่ีผ่านมา แตม่หาวิทยาลยัพิจารณาปรับสดัสว่นคะแนนในแตล่ะองค์ประกอบดงันี ้
(1) สว่นท่ี 1 ปรับสดัสว่นเป็นร้อยละ 65 โดยให้ภาระงานขัน้ต ่า 1,260 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 50 และพิจารณาจากคณุภาพหรือภาระงานท่ีเกินขัน้ต ่าอีกร้อยละ 15 
(2) ส่วนท่ี 2 ให้สดัส่วนเป็นร้อยละ 15 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตนตามค่านิยม

หลกัของมหาวิทยาลยั 
(3) ส่วนท่ี 3 ให้สัดส่วนเป็นร้อยละ 20 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตาม

ยทุธศาสตร์ของคณะ  
1.1.4 อาจารย์นรเศรษฐ์  ศรีแก้วกลุ  อาจารย์ประจ าหลกัสตูร กศ.บ.สาขาวิชาปฐมวยั ได้ออก

จากการปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ คณะเสนอให้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเสนออาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ.ปฐมวยั แทนอาจารย์ดงักลา่วตอ่ไป  
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1.1.5 ผลการสมคัรเข้าโครงการครูพัฒนาท้องถ่ินของนิสิตมหาวิทยาลยัทักษิณ ตัง้แต่ปีท่ี 1    
ถงึปีท่ี 5 จ านวน 592 คน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1.1.5) 

1.1.6 การจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัอนมุตัิการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัโดยใช้พืน้ท่ีในวิทยาเขต

พัทลุงนัน้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นฝ่ายอ านวยการ และด าเนินการประขุม
คณะกรรมการชุดตัง้โรงเรียนแล้ว เมื่อวนัท่ี 19 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะติดตามความก้าวหน้าใน
เดือนมกราคม 2561 ตอ่ไป 
 

1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 การด าเนินการตามมติท่ีประชมุ 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 นัน้ คณะได้สรุปผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุม ตามเอกสาร
การประชมุหมายเลข 1.2.1.1 

1.2.1.2 ประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง เปลี่ยนแปลงก าหนดวนัสอบ ประจ าภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 (รายละเอียดตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 1.2.1.2) 

1.2.1.3 สรุปรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร องค์ประกอบท่ี 1 
(รายละเอียดตามเอกสารการประชมุนอกเลม่) 

1.2.1.4 การประชมุวิชาการน าเสนองานวิจยั 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ในฐานะแมข่่ายเครือข่ายสถาบนัผลิต

ครูภาคใต้ตอนล่าง ก าหนดจดัการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั “นวตักรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบัน
ผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 21 มกราคม 2561  ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยา
เขตสงขลา โดยในเบือ้งต้นคาดว่าจะมีนิสิตมหาวิทยาลยัทักษิณ ชัน้ปีท่ี 5 เข้าร่วมจ านวน 368 คน ชัน้ปีท่ี 4 
จ านวน 344 คน ผู้ เข้าร่วมจากเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 140 คน และอาจารย์นิเทศก์
หลกัสตูรผลิตครู 5 ปี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ และคณะผลิตร่วม จ านวน 58 คน  

 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.2.2.1 การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือให้เลื่อนและมีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รุ่นท่ี 102 ในระหว่างวันท่ี 21-24 ธันวาคม 2560           
ณ  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

1.2.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.) ก าหนดจัด
โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาเร่ือง การพฒันาการศกึษาเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้
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บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในวนัท่ี 7 มกราคม 2561  ณ สถาบนัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา 

1.2.2.3 การประเมินผลงานข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถ่ินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สงูขึน้ 

คณะศกึษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยประเมินผลงานข้าราชการครู/พนกังาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึน้  โดยในเบือ้งต้นคณะได้รับมอบหมายให้
ประเมินผลงานจ านวน 47 ราย 

1.2.2.4 การท าความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยการยกระดับ
โปรแกรมการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ ร่วมกับบริษัทเซฟรอนประเทศไทย
ส ารวจและผลิต จ ากดั และสถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย ได้ท าความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาด้วย
การยกระดบัโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทัง้ในส่วนการผลิตครู การพัฒนาครูประจ าการ การ
พฒันาผู้บริหารสถานศกึษา การพฒันางานด้านวิชาการของสถานศกึษา รวมไปถึงกิจกรรมสร้างความตระหนกั
ด้าน STEM แก่นกัเรียนและชุมชน เพ่ือยกระดบัการจดัการศกึษาภายในประเทศ อนัถือเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้หลดุพ้นจากภาวะ “กับดบั
ของประเทศรายได้ปานกลาง” เพ่ือมุง่หน้าสูก่ารเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้วด้วยนวตักรรม โดยมีก าหนดการลงนาม
ความร่วมมือในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 

1.2.2.5 การท าความร่วมมือกบัเทศบาลเมืองสะเดา 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเทศบาล

เมืองสะเดา ในการพฒันาคณุภาพการจัดการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้ได้คณุภาพและมาตรฐานนัน้ 
ได้ก าหนดให้มีการพฒันาครูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเน้นในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง, สะเต็มศึกษา 
และการวิจยั โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

1.2.2.6 การเสนอหลกัสตูรพฒันาครู 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ตอบรับเป็นหน่วยพฒันาผู้ เสนอหลกัสูตรพัฒนาครูของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จะจดัประชุมแจ้งแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

1.2.2.7 การท าความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์จะท าความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวิชาการ 12 สงขลา โดยมีข้อตกลงร่วมกนัในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจยั, ด้านวิชาการ
พฒันาสงัคม, การพฒันาบุคลากรด้านการพฒันาสงัคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างนวตักรรม
ด้านการพฒันาสงัคม โดยมีก าหนดการลงนามความร่วมมือในวนัท่ี 18 มกราคม 2561 
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1.2.3 หวัหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์  
1.2.3.1 ฝ่ายวิชาการคณะคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดการอบรมให้ความรู้ในการ

ประเมินในระบบ AUN-QA ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ในวนัท่ี 5 มกราคม 2561  ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ และสายคณาจารย์ในวันท่ี 11-12 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

1.2.3.2 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวนัท่ี 22 
ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จังวัดสงขลา โดยรูปแบบของงานจะเน้นสีฟ้าเป็นหลัก และ
มหาวิทยาลยัก าหนดจดังานปีใหมใ่นวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ซึง่จะมีพิธีตกับาตรในช่วงเช้า ตามด้วยการแข่งขนั
กีฬา และงานเลีย้งสงัสรรค์ ในการนี ้ขอเชิญชวนบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวนัดงักลา่ว 

 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ไม่มี) 

 
1.2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

1.2.5.1 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะ
วฒันธรรม” (วฒันธรรมบูชาพระคณุครู) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 ในวนัท่ี 16 มกราคม 2561  ณ หอประชุม
ปาริชาต มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ซึ่งในโครงการก าหนดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา และการ
ประกวดผลงานของนิสิต ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมในโครงการดงักลา่ว 

1.2.5.2 โครงการศกึษาฯ-ครุศาสตร์สมัพนัธ์ (กล้วยไม้เกมส์) 
ด้วยเครือข่ายศึกษาฯ-ครุศาสตร์ จ านวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ, คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตสงขลา และสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขต
ยะลา ก าหนดจดัโครงการศกึษาฯ-ครุศาสตร์สมัพนัธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครัง้ท่ี 7 ขึน้ ในระหวา่งวนัท่ี 2-4 กมุภาพนัธ์ 
2561  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถาบัน  โดยมีการ
แข่งขนักีฬาเพ่ือชิงถ้วยรางวลัพระราชทาน ทัง้นี ้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป  

 
1.2.6 ประธานสาขาวิชา  

1.2.6.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา ได้แจ้งวา่ประธานกรรมการ
ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้
ตอบรับเป็นเจ้าภาพในการจดังานโสตเทคโนสมัพนัธ์ ในปี พ.ศ. 2562 โดยจะไปรับธงเจ้าภาพจากมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ และเตรียมความพร้อมในการจดังานตอ่ไป 
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1.2.7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง  ได้รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศนูย์

ปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งขณะนีไ้ด้สิน้สุดระยะเวลาการก่อสร้างตามสญัญาแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และ 
ผู้ รับเหมาใช้สิทธ์ิในการขยายเวลาการก่อสร้างไปจนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 เน่ืองจากมีการปรับแบบการ
ก่อสร้างเพ่ือความเหมาะสม และป้องกนัการเกิดปัญหาในระยะยาว เช่น การปรับปรุงทางน า้ไหล 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ 

ครัง้ที่ 9/2560 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 
9/2560 เมื่อวนัพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

หน้าท่ี 4  วาระท่ี 1.2.5 บรรทดัท่ี 2 
ข้อความเดิม ...ในการนี ้ขอเชิญขวนคณาจารย์เข้าร่วม 
แก้ไขเป็น  ...ในการนี ้ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วม 
หน้าท่ี 6  บรรทดัท่ี 1 
ข้อความเดิม พ.ศ. 2560) และควรเพ่ิมอาจารย์ผุ้ รับผิดชอบหลกัสตูร... 
แก้ไขเป็น  พ.ศ. 2560) และควรเพ่ิมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร... 
หน้าท่ี 6  บรรทดัท่ี 5 
ข้อความเดิม ...และนายงสิงหา  ตลุยกลุ แทน... 
แก้ไขเป็น  ...และนายสิงหา  ตลุยกลุ แทน... 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง  
3.1  พจิารณาร่างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. .... (หลักสูตรโทควบเอก) 
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมยัสามญั ครัง้ท่ี 8/2560 

เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2560  มีมติเห็นชอบ ร่าง มคอ. 2 หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การสอน หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. …. (หลกัสูตรโท-ควบเอก) เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาโทแผนการเรียนท่ี     
ไม่รวมวิชาชีพครู และให้น าเข้าพิจารณาพร้อมกบัหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกในการประชุมครัง้ต่อไป ประธาน
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... (หลกัสตูรโทควบเอก) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  
ชมุคง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน ร่วมน าเสนอ (เอกสารการประชมุหมายเลข 3.1)  
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ข้อสังเกตจากกรรมการ 
ELOs ของร่างหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน ยงัไม่สะท้อน

รายละเอียดของหลกัสตูรในระดบัปริญญาโท และยงัไมม่ีความแตกตา่งกนั 
มต ิ เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... (หลกัสตูรโทควบเอก) โดยให้เพ่ิมรายละเอียดของ มคอ.3 ของร่างหลกัสตูรการศกึษา
ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน และมอบประธานผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงันี ้

แบบเสนอหลกัสตูรมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

1. หน้าท่ี 5 ข้อ 2 ผลการวิเคราะห์และผลการพิจารณาหลักสูตร ให้ใส่ช่ือวิชา
ตามหลงัรหสัวิชาให้ครบถ้วน 

2. หน้าท่ี 7 ข้อ 6.1 คอลมัน์ผลการปรับปรุง บรรทดัท่ี 2 
 ข้อความเดิม  ก่อน เพ่ือมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีปรับใหมต่ามเกณฑ์ 

 แก้ไขเป็น  ก่อน เพ่ือรอมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีปรับใหมต่ามเกณฑ์ 

ร่างหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
1. หน้าท่ี 8 ในตารางข้อ 2.6.2 ให้เอาแถวจ านวนนิสิตออกไปไว้ในตารางท่ี 2.5 

แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 
2. หน้าท่ี 9 แก้ไขช่ือวิชาภาษาองักฤษในรายวิชา 0324523 การสอนเพ่ือพัฒนา

กระบวนการทางปัญญา เป็น Teaching of Intellectual-Process Development 
3. แก้ไขค าวา่ Child hood ให้ติดกนัทัง้หมด 
4. หน้าท่ี 18 ค าอธิบายรายวิชา 0324621 การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน และ

แนวโน้มด้านหลกัสตูรและการสอน บรรทดัท่ี 1 ให้คดัค าวา่ วิเคราะห์ วิพากษ์ ออก 
5. หน้าท่ี 24 คอลมัน์กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต บรรทดัท่ี 4 แก้ไขค าว่าวิพากย์ 

เป็น วิพากษ์ 
6. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการฯ ให้ปรับรูปแบบการน าเสนอ

ประวตัิและผลงานให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และตรวจสอบผลงานท่ีมีผู้ ร่วมจดัท าหลาย
คนให้ระบช่ืุอในผลงานให้ครบทกุคน  

7. ภาคผนวก ค ตารางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฯ หน้าท่ี 53 คอลัมน์
เหตผุลการปรับปรุง บรรทดัท่ี 4-5  

 ข้อความเดิม  หลกัสตูรและการสอน และวิจยัเทางการศกึษาเป็นทกุคน 
 แก้ไขเป็น  หลกัสตูรและการสอน และวิจยัทางการศกึษา 
8. หน้าท่ี 54 แก้ไขเหตุผลการปรับปรุงในรายวิชา 0320501 บูรณาการพืน้ฐาน

การศกึษา เป็น ปรับค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมมากขึน้ 
9. ปรับรูปแบบการเขียน-การพิมพ์ การใช้ตวัหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด 
10. ตรวจสอบและแก้ไขค าผิดให้ถกูต้องตลอดทัง้เลม่เอกสาร 
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มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา (ฉบบัย่อ) 
1. ปรับรูปแบบการน าเสนอให้เหมือนกนัทัง้หมด 
2. ตรวจสอบและปรับรูปแบบการเขียนแผนท่ีแสดงการกระจายให้สอดคล้องกบัใน มคอ.2 
แบบเสนอหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

1. หน้าท่ี 2 ข้อ 1.6.4 ตดัค าวา่ อาชีพ ออก 
2. หน้าท่ี 3 ข้อ 1.9 ให้ระบคุวามหมายของเคร่ืองหมายดอกจนั (*) เพ่ิมเติม 
3. หน้าท่ี 5 ข้อ 2 ผลการวิเคราะห์และผลการพิจารณาหลักสูตร ให้ใส่ช่ือวิชา

ตามหลงัรหสัวิชาให้ครบถ้วน 
4. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.1.3 คอลัมน์ผลการปรับปรุงในข้อเสนอแนะท่ี 2 รายวิชา 

0325823 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน ให้เพ่ิมเติมค าอธิบายของค าวา่ ระดบัปริญญาเอก 
5. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.1.3 คอลัมน์ผลการปรับปรุงในข้อเสนอแนะท่ี 3 ให้เพ่ิมเติม

รายละเอียดของค าวา่ มติของสาขาไมท า 2.2 
6. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.1.3 คอลัมน์ผลการปรับปรุงในข้อเสนอแนะท่ี 4 ให้เพ่ิมเติม

รายละเอียดรายวิชาท่ีปรับตามการเสนอแนะวา่มีอะไรบ้าง 
ร่างหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ... 
1. หน้าท่ี 2 ข้อ 8.4 ตดัค าวา่ อาชีพ ออก 
2. หน้าท่ี 5 ข้อ 1.3 ข้อยอ่ยท่ี 4 
 ข้อความเดิม  4. มีความเป็นนกัวิชาการและวิชาชีพครู... 
 แก้ไขเป็น  4. มีความเป็นนกัวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพครู... 
3. หน้าท่ี 5 ELO5 บรรทดัท่ี 1 
 ข้อความเดิม  ...แลเลือกประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แก้ไขเป็น  ...และเลือกประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.3 ให้ทบทวนปัญหาของนิสิตแรกเข้าให้เหมาะสมย่ิงขึน้ 
5. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.4 ให้ตดัค าวา่ โดยร่วมมือกบัสถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ออก 
6. หน้าท่ี 7 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้น าเสนอข้อมลู แยกเป็นภาคปกติ และ

ภาคพิเศษ 
7. ให้ตรวจสอบช่ือวิชาภาษาไทยในรายวิชา 0324710 ระเบียบวิธีวิจยัทางหลกัสตูร

และการสอนขัน้สงู วา่ค าวา่ ขัน้สงู อยู่ในต าแหน่งท่ีถกูต้องหรือไม่ 
8. หน้าท่ี 9 ช่ือวิชาภาษาองักฤษในรายวิชา 0324826 การศกึษาสถานการณ์และ

แนวโน้มนวตักรรมหลกัสตูรและการสอน ให้แก้ไขเป็น Current Community-Based Curriculum instruction 
innovator 

9. แก้ไขค าวา่ Child hood ให้ติดกนัทัง้หมด 
10. หน้าท่ี 16 ช่ือวิชาภาษาไทยในรายวิชา 03247341 ให้เขียนติดกนั ไมม่ีวรรค 



 9 

11. หน้าท่ี 16 ค าอธิบายรายวิชา 0324843 การพัฒนาหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา
และอาชีวศกึษา บรรทดัท่ี 1 ให้ตดัค าวา่ วิเคราะห์ ท่ีต้นบรรทดัออก 

12. หน้าท่ี 17 ค าอธิบายรายวิชา 0324844 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการทางปัญญา บรรทดัท่ี 1 ให้ตดัค าวา่ วิเคราะห์ ท่ีต้นบรรทดัออก 

13. หน้าท่ี 19 ข้อ 3.2.2 ข้อมูลสาขาวิชาของนางพิมพันธ์  เดชะคุปต์  แก้ไขค าว่า
เกียรตินยม เป็น เกียรตินิยม 

11. หน้าท่ี 22 คอลมัน์กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต บรรทดัท่ี 1 เปลี่ยนค าว่า การป ู
เป็น การวาง 

12. หน้าท่ี 23 คอลัมน์กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต บรรทัดท่ี 3 เปลี่ยนค าว่า วิ
พากย์ เป็น วิพากษ์ 

13. หน้าท่ี 34 ข้อ 1.2 บรรทัดท่ี 4 เปลี่ยนค าว่า สาขาการบริหารการศึกษา เป็น 
สาขาหลกัสตูรและการสอน 

14. หน้าท่ี 35 ให้เพ่ิมรายละเอียดในส่วนของ AUN-QA ในส่วนของการประกัน
คณุภาพหลกัสตูร 

15. หน้าท่ี 37 ข้อ 5.4 บรรทดัท่ี 1 เปลี่ยนค าวา่ แตง่ตัง่ เป็น แตง่ตัง้ 
16. หน้าท่ี 37 ข้อ 5.4 บรรทดัท่ี 2 และ 3 ตดัค าวา่ วิทยานิพนธ์  ออก 
17. หน้าท่ี 37 ข้อ 6 บรรทดัท่ี 6 เปลี่ยนค าวา่ นิสิน เป็น นิสิต 
18. หน้าท่ี 37 ข้อ 7 เปลี่ยนค าว่า สาขาการบริหารการศึกษา เป็น สาขาหลกัสูตร

และการสอน 
19. หน้าท่ี 39 ข้อ 1.1 บรรทัดท่ี 1 เปลี่ยนค าว่า คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

หลกัสตูร เป็นค าวา่ คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และคณะกรรมการประเมินระดบัมหาวิทยาลยั 
20. ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการฯ ให้ปรับรูปแบบการน าเสนอ

ประวตัิและผลงานให้เป็นรูปแบบเดียวกนัตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และตรวจสอบผลงานท่ีมีผู้ ร่วมจดัท าหลาย
คนให้ระบช่ืุอในผลงานให้ครบทกุคน  

21. ปรับรูปแบบการเขียน-การพิมพ์ การใช้ตวัหนา ให้เป็นรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด 
22. ตรวจสอบและแก้ไขค าผิดให้ถกูต้องตลอดทัง้เลม่เอกสาร 

 
วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 

4.1 พจิารณาเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 ด้วยมหาวิทยาลัยได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกอาจารย์

ตวัอย่างด้านการเรียนการสอนในระดับส่วนงาน และในระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะได้
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสรรหาและกลัน่กรองข้อมูลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นอาจารย์ตวัอย่างด้านการเรียนการ
สอนในระดบัสว่นงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการคดัเลือกอาจารย์ตวัอย่างด้านการเรียนการสอนใน
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ระดับส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการสรรหาและคัดเลือกแล้ว ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว (เอกสารหมายเลข 4.1 และนอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน เป็นอาจารย์ตวัอย่างด้านการเรียนการสอนในระดบัส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ
เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  พิพฒัน์เพ็ญ เข้ารับการคดัเลือกเป็นอาจารย์ตวัอย่างด้าน
การเรียนการสอนระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 
4.2 พิจารณาการมอบหมายตัวชีวั้ดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 

2560  
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ ได้ก าหนดให้มีการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิงานระดบัส่วนงาน 

ประจ าปีการศกึษา 2560 โดยได้ก าหนดให้คณบดี/หัวหน้าส่วนงานลงนามกบัอธิการบดี ซึง่จัดให้มีการลงนาม
ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 มีตวัชีว้ดัทัง้หมด 47 ตัว 
ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 การน าระบบคณุภาพสากลมาใช้บริหารจดัการทัว่ทัง้องค์กร (TSU09) จ านวน 1    ตวับ่งชี ้
ส่วนที่ 2 ผลลพัธ์ (หมวด 7)  

2.1 ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั พ.ศ.2561-2580 จ านวน 11 ตวับง่ชี ้
2.2 ตวับ่งชีจ้ากการบริหารจดัการตามกระบวนการ หมวด 1-6 จ านวน 14 ตวับ่งชี ้

ทัง้นีเ้พ่ือให้การลงนามบรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามตัวชีว้ัดต่างๆ ท่ีคณบดีได้ลงนามไว้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จึงเสนอให้         
ท่ีประชมุพิจารณาการมอบหมายผู้ รับผิดชอบดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการมอบหมายตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 
2560 ตามเอกสารการประชมุหมายเลข 4.2 โดยให้เพ่ิมประธานหน่วยฝึกสอนฝึกงาน เป็นผู้ รับผิดชอบในตวับ่งชี ้
ท่ี 7.4 ข-2 
 

4.3 ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
- ถอนวาระจากการพิจารณา 

 
4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็น

หลักสูตรพหุวิทยาการ ตามแบบ สมอ.08  
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันผลิตบัณฑิต หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ใน พ.ศ. 2558 และเปิดรับนิสิต          
ชัน้ปีท่ี 1 ตัง้แต่ปีการศึกษา 2559  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ เน่ืองจากตามความหมายเดิมท่ีได้ระบุไว้ หลกัสตูรการศกึษา
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บณัฑิต ท่ีผลิตบณัฑิตร่วมกบัคณะอื่นๆ เป็นหลกัสตูรพหุวิทยาการนัน้  ไม่ได้มีการระบุไว้ในเล่มหลกัสตูร ว่าเป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ จึงไม่สามารถใช้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันได้  
เพ่ือให้การด าเนินการภายในหลกัสตูรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึขออนุญาตปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชา ศิลปศกึษา เป็นหลกัสตูรพหวิุทยาการ ตามแบบ สมอ.08 (เอกสารการประชุมหมายเลข 
4.4 นอกเลม่) 

มต ิ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา ศิลปศึกษา 
เป็นหลกัสตูรพหวิุทยาการ ตามแบบ สมอ.08  
 

4.5 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ถอนวาระจากการพิจารณา 

 
4.6 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาการเสริมสร้างสันตสุิขชายแดนใต้ 
- ถอนวาระจากการพิจารณา 

 
วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  

5.1   การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

ศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 8 มกราคม 2561 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือ
พิจารณาคา่ระดบัขัน้ 

มต ิ ท่ีประชมุทราบ  
 

ปิดประชุม เวลา 16.40 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร 
       บนัทกึการประชมุ 
 
คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
ตรวจรายงานการประชมุ 


