
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ  คร้ังที่ 10/2561 
วันพุธที่  21  พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ  ห้องแหล่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์      ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบรกิารวิชาการ    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยรู) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ดวงฤด ี พ่วงแสง) 
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิไลพิน  แก้วเพ็ง – แทน) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ) 
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วิภาฤดี  วิภาวนิ – รักษาการ) 
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี – รักษาการ) 
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม) 
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์) 
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร ์     กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.วรินธร  เบญจศรี) 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยน์้อม  สังข์ทอง      กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 
14. นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย       กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิักษ์) 
16. หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ) 
17. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา    เนื่องจากติดภารกิจ 
2. นางสุภาภรณ์  คติการ       เนื่องจากติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ  ใจด ารงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหารและประกันคุณภาพ 
2. อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต 
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.20 น. 
 
วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน  
1.1.1 การปรับหลักสูตรผลิตครู 5 ปี เป็นหลักสูตรผลิตครู 4 ปี (เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.1) 
1.1.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.1.2) 

1.1.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (เอกสารการ
ประชุมหมายเลข 1.1.3) 

1.1.4 ปฏิทินการด าเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรผลิตครู 4 ปี (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 1.1.4) 

1.1.5 ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะได้จัดโครงการลงนามกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 
MoA กับวัดพุทธาราม ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อปฏิบัติการสอนในต่างประเทศ โดยมีคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ เข้าร่วมโครงการ  
 

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (กรรมการและเลขานุการ) 

1.2.1.1 ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.1.1) 

1.2.1.2 ก าหนดการสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 28 
กันยายน 2561 ก าหนดการสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-24 
ธันวาคม 2561 

1.2.1.3 ก าหนดวันส่งค่าระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดช่วงเวลาในการส่งค่าระดับขั้น ประจ าภาคเรียนที่ 1     

ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
(1) อาจารย์ผู้สอนส่งค่าระดับขั้นถึงสาขาวิชา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 
(2) สาขาวิชารวบรวมค่าระดับขั้นที่ผ่านการตรวจสอบจากที่ประชุมในระดับ

สาขาวิชา และส่งถึงงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อปิดประกาศให้นิสิต
ทราบ 3 วัน (ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2562) และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

1.2.1.4 กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และกรอบปฏิทินการด าเนินงานรับ
นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งกรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และกรอบ
ปฏิทินการด าเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 ภาคปกติ ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562           
(ตามหนังสือที่ ศธ 64.03/2063 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561) ซึ่งคณะได้แจ้งให้ประธานสาขาวิชา ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทราบแล้ว 
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1.2.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (เอกสารการประชุม
หมายเลข 1.2.1.5) 

1.2.1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยคณะศึกษาศาสตร์จะร่วมจัดในส่วนของการน าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมดังกล่าว 

 
1.2.2 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 

1.2.2.1 สรุปงานบริการวิชาการในเดือนพฤศจิกายน 2561 (เอกสารการประชุมหมายเลข 
1.2.2.1) 
 

1.2.3 หัวหน้าส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 
(1) ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมพบหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์เพื่อรับ

ฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(2) เชิญชวนสนับสนุนวัตถุมงคลพระหลวงพ่อทวด รุ่น “50 ปี วศ. มศว. มทษ. พ.ศ. 
2561” (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.3.2) 

 
1.2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

1.2.4.1 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการคนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT 
(เอกสารการประชุมหมายเลข 1.2.5.1) 

1.2.4.2 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการกีฬาปาริชาตเกมส์ 2018 : 
สีสันแห่งเกมส์กีฬา ยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะ ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่เข้าร่วมได้ใช้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพ     
ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี 

1.2.4.3 เครือข่ายศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ จ านวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย คณะ          
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก าหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 หรือ กล้วยไม้
เกมส์ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในการจัด
โครงการในคร้ังนี้ 

 
1.2.5 ประธานสาขาวิชา  

1.2.5.1 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(1) สาขาวิชาได้จัดโครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย เร่ือง สื่องานปั้นสร้างสรรค์ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี
ที่  2 และ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 47 คน ในวันเสาร์ที่  24 พฤศจิกายน 2561               
ณ ห้องเรียน 17304 ชั้น 3 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
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(2) สาขาวิชาก าหนดจัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2562  ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย        
โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการ 

1.2.5.2 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(1) สาขาวิชาก าหนดโครงการน าเสนอผลงานนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา (SMART FOR ALL) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการในงานดังกล่าว 

(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทคโนสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมหรรษา     
เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1.2.5.3 ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
(1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน เพื่อ

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการท าวิจัย และการปรับปรุงหลักสูตรกับสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

(2) สาขาวิช าการวัดและประเมิ น ผลการศึ กษ า คณ ะศึกษ าศาส ตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอเข้าศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และให้เกิดความพร้อมในการท าวิจัย ในระหว่างวันที่ 
18-19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
1.2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.2.6.1 รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง 
ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ จั ดท าวัตถุมงคลเนื่ อ งใน โอกาสครบรอบ 50 ปี 

มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น คณะสามารถขอยืมวัตถุมงคลเพื่อระดมทุนในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยท าบันทึกขอยืมไปยังฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย 

1.2.6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
(1) ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ติดตั้งระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์         

(I-Thesis) เพื่อใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยในระยะแรกจะจัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว 
และเร่ิมใช้งานในนิสิตตั้งแต่รหัส 62 เป็นต้นไป  

(2) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในขณะนี้จะมีการเพิ่มเติมวาระอ่ืน ซึ่งเป็น
วาระที่อธิการบดีให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งผลงาน หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัล หรือท าประโยชน์ต่อหน่วยงานให้ที่
ประชุมทราบ 

มติ ที่ประชุมรบัทราบ      
 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
9/2561 

   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
9/2561 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุมหมายเลข 2.1) 
  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1  รายชื่อผู้เข้าประชุม ล าดับที่ 6 
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ข้อความเดิม (อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี) 
แก้ไขเป็น (อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี – รักษาการ) 
หน้าที่ 2  วาระที่ 1.2.2 (1) 
ข้อความเดิม (1) สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิร... 
แก้ไขเป็น (1) สรุปการใช้งบประมาณเงินรายได้ และแผ่นดิน... 
หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.5 บรรทัดที่ 3 
ข้อความเดิม ขอเชิญกรรมการร่วมต้องรับ... 
แก้ไขเป็น ขอเชิญกรรมการร่วมต้อนรับ... 
หน้าที่ 5  วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 2 
ข้อความเดิม ...ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา... 
แก้ไขเป็น ...ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา... 
 
วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง (ไมม่ี) 

 
วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 

4.1 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์รหัสรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559 ข้อ 4 นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบภาษา ที่ไม่ใช่ภาษาประจ า
ชาติของตนอย่างน้อยหนึ่งภาษา การก าหนดภาษาที่จะสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด 
และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบ
ภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจจะได้รับการยกเว้นการสอบ
ภาษาได้ โดยต้องเป็นผลสอบที่มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ยื่นขอยกเว้น และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต ในหมวดพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังนี้   

รายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตทางการศึกษา 3(3-0-6) 
รายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 
รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา                                                  3(2-2-5) 

              แต่เนื่องจากในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.
2560 ไม่ได้ก าหนดรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตทางการศึกษา และได้ก าหนดรหัสรายวิชา
รายวิชา 0320502 การวิจัยทางการศึกษา ไม่ได้เป็นรหัสเดียวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรอ่ืน  ๆ     
             จึงขออนุญาตเพิ่มเติมรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตทางการศึกษา 3(3 -0-6) รายวิชา
และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จากเดิม 0320502 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็น 0320511 การวิจัยทาง
การศึกษา 3(2-2-5) (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1) 

มติ 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา จากเดิม 0320502 การ
วิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็น 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  

2. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชา 0320500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตทางการศึกษา         
3(3-0-6) ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3. มอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดท า สมอ.08
มายังฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
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4.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) 
 ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรายละเอียดได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดังนี้  
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) เดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ใหม่ 
1.อาจารย์ชิโนรส   รุ่งสกุล                     ประธานกรรมการ 1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล                     ประธานกรรมการ 
2.อาจารยส์มโภชน์  ศรีสุวรรณ*             กรรมการ 2. อาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม*           กรรมการ 
3.อาจารย์จิรโรจน์  ศรียะพันธ์               กรรมการ 3.อาจารย์จิรโรจน์  ศรียะพันธ์               กรรมการ 
4.อาจารย์ธนิษฐา  นันทาพจน์               กรรมการ 4.อาจารย์ธนิษฐา  นันทาพจน์               กรรมการ 
5.อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล           กรรมการและเลขานุการ 5.อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล           กรรมการและเลขานุการ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) เดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ใหม ่

1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล                     1.อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล                     
2.อาจารย์สมโภชน์  ศรีสุวรรณ*             2.อาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม*           
3.อาจารย์จิรโรจน์  ศรียะพันธ์               3.อาจารย์จิรโรจน์  ศรียะพันธ์               
4.อาจารย์ธนิษฐา  นันทาพจน์               4.อาจารย์ธนิษฐา  นันทาพจน์               
5.อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล           5.อาจารย์กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล           
   หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

มติ 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)  

2. มอบฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ประสานงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการ
ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม และข้อมูลต่างๆ ในเอกสารให้ถูกต้องก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย 
 

4.3 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม 2558 ข้อ 5 วรรค 5 ก าหนดให้ “การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก       
ให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการของที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับสูงก าหนด” ซึ่งประกอบด้วย 
25 คน ดังนี้   

1. ประธานสภาวิชาการ  คือ  อธิการบดี 
2. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 

2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยต าแหน่ง      จ านวน  4  คน 
2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน   จ านวน  8  คน 
2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   จ านวน  8  คน 

3. กรรมการและเลขานุการ    จ านวน  1  คน 
4. ผู้ช่วยเลขานุการ     จ านวน  3  คน 

และภารกิจประชุมสภาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้คณะศึกษาศาสตร์เสนอชื่อผู้สมควรเป็น
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ 64.03/ว 2465 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน หลักเกณฑ ์ วิธีการเสนอชื่อ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

ไม่เกิน 4 คน คณ าจารย์ประจ าที่ มี ต าแหน่ งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
หรือ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมี
ต าแห น่ งท างวิ ช าก ารตั้ งแต่ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์  ขึ้นไป 

เสนอช่ือผู้ แทนคณ าจารย์ประจ า  
จ านวนไม่เกิน 4 คน  ทั้งนี้  รายช่ือทั้ง 
4 คนไม่ควรสังกัดส่วนงานวิชาการ
เดียวกัน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

ไม่เกิน 4 คน บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป หรือมีความเช่ียวชาญเทียบเท่าใน
ก ลุ่ ม ส า ข า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   

เสนอช่ือบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 
4 คน ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญต่ างสาขากัน  และแนบ
ประวัติ เบื้ อ งต้ น ที่ แสด งถึ งความ
เช่ียวชาญ  และผลงานที่ โดด เด่ น 
ประกอบการพิจารณา 

 
  กลุ่มงานวิชาการและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จึงให้สาขาวิชาเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มายังคณะฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาการแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามจ านวนดังนี้ 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวนไม่เกิน 4 คน และไม่ควรสังกัดส่วนงานวิชาการเดียวกัน 
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกิน 4 คน และควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญต่างสาขากัน   
มติ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ และนับจ านวนเสียงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 

1.1 รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก 
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร 
 

4.4 พิจารณารับรองผลงานของอาจารย์เพื่อต่อสัญญาจ้าง (อ.ดร.เกษม  เปรมประยูร และ      
อ.ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์) 
 ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่หมดสัญญาการจ้างจะสามารถด าเนินการ

ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ ต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลงานของอาจารย์ ดร.เกษม        
เปรมประยูร และอาจารย์ ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์ ที่ถึงก าหนดเวลาการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม
นอกเล่ม) 

มติ รับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.เกษม  เปรมประยูร และอาจารย์ 
ดร.สุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์  
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วาระที่  5   เร่ืองอื่นๆ  
5.1  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2560 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย น าเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ช่วงปีการศึกษา 2558-
2560 ต่อที่ประชุม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของหลักสูตรต่างๆ ในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของ
หลักสูตรในอนาคต (เอกสารหมายเลข 5.1 นอกเล่ม) 

มติ ที่ประชุมทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
 
นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพนัพร 
       บันทึกการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  บุญญาพทิกัษ์ 
     ตรวจรายงานการประชุม 


